
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – GLOSSÁRIO BÁSICO PARA 
LEARNIGN DESIGN* 

                                                 

* Extraído da seção 2.3, “Conceptual Vocabulary of Learning Design” of the IMS Learning Design 
Information Model e de KOPER, Rob & TATTERSALL, Colin (eds.) (2005). Learning design: A Handbook on 
Modelling and Delivering Networked Education and Training, Springer Verlag. 
 



 402 

Ambiente Coleção estruturada de objetos de aprendizagem, serviços e subambientes 
dentro do qual as atividades ocorrem; “local onde os objetos de aprendizagem e os 
serviços estão situados (...) está vinculado às atividades ou estruturas de 
atividades” (VAN ES & KOPER, 2006, p. 4). 

Atividade de aprendizagem Atividade a ser desenvolvida por um aluno a fim de 
alcançar um objetivo de aprendizagem. A noção de atividade de aprendizagem 
reconhece que a aprendizagem pode acontecer com ou sem objetos de 
aprendizagem (a aprendizagem é diferente do consumo de conteúdo) e que a 
aprendizagem vem do fato de os alunos serem ativos. 

Atividade de suporte Atividade desempenhada para suportar um papel 
desempenhando uma ou mais atividades.  

Atividade Ação a ser desempenhada por um papel dentro de um ambiente específico. 
Há dois tipos de atividades: atividades de aprendizagem e atividades de suporte.  

Cenário de aprendizagem  Ambiente social dedicado à aprendizagem. Envolve a 
interação entre pessoas em uma situação de aprendizagem específica, usando 
recursos para aprendizagem dentro de um ambiente projetado. As pessoas às 
quais se atribui o papel de aluno desempenham atividades voltadas a objetivos de 
aprendizagem usando para isso recursos (objetos e serviços) de aprendizagem. Os 
alunos podem trabalhar sozinhos ou em grupos, apoiados ou não por uma equipe 
de ensino (ULF & PAWLOWSKI, 2006). 

Componentes Coleção de partes que são reutilizáveis dentro de um learning design. 
Os elementos papel, estrutura de atividade, atividade de aprendizagem, atividade 
de suporte e ambiente estão todos incluídos na seção de componentes do 
documento IMS Learning Design. 

Condição Uma regra usada para influenciar o fluxo de uma execução (play) em uma 
unidade de aprendizagem. Em conjunto com propriedades, as condições adicionam 
facilidades extras de refinamento e personalização ao learning design. As 
condições têm o formato básico: IF [expressão] THEN [mostra, oculta ou muda algo 
ou notifica alguém]. 

Estrutura de atividades Contêiner para atividades e/ou outras estruturas de atividades 
que permite o seqüenciamento e a seleção de seus elementos, e sua atribuição a 
um papel em um ponto particular do processo de aprendizagem. Estruturas 
arbitrariamente complexas de atividades podem ser formadas, tais como 
hierarquias de árvore. 

Learning design Descrição de um método que habilita os alunos a alcançar certos 
objetos de aprendizagem pelo desempenho de certas atividades de aprendizagem 
em certa ordem no contexto de certo ambiente. 

Método O elemento contêiner para uma execução (play) e as condições que 
governam essa execução; “o elo entre todos os componentes do LD; coordena os 
papéis, as atividades e os ambientes associados às atividades. Todos os outros 
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conceitos de LD são referenciados, direta ou indiretamente, a partir do 
método(VAN ES & KOPER, 2006, p. 2-3). 

Notificação Disparo (triggering) de uma nova atividade ou o envio de uma mensagem 
em resposta a um evento. Eventos que disparam notificações incluem a conclusão 
e uma atividade e a mudança de um valor de propriedade; “torna ativa (disponível) 
uma nova atividade de aprendizagem ou suporte para determinado papel, ou envia 
uma mensagem a outra pessoa. Pode estar atrelada à mudança de valor em uma 
propriedade, à conclusão de uma atividade ou a uma condição avaliada como 
verdadeira” (VAN ES & KOPER, 2006, p. 4). 

Objetivo de aprendizagem   O resultado pretendido para os alunos. É possível 
definir objetivo s de aprendizagem tanto no nível global da unidade de 
aprendizagem quanto para cada atividade de aprendizagem no learning design.  

Objeto de aprendizagem  Recurso digital ou não-digital reprodutível e endereçável 
usado para realizar atividades de aprendizagem ou atividades de suporte; “usado 
tipicamente pelo aluno ao desempenhar uma atividade, mas não faz parte da 
descrição da atividade em si (por exemplo, um dicionário)” (VAN ES & KOPER, 
2006, p. 4).  

Papel  Especificação do tipo de participante em uma unidade de aprendizagem. Há 
dois tipos de papéis básicos: aluno e staff, cada um podendo ter subtipos que 
permitam aos alunos desempenhar diferentes papéis em diferentes atividades de 
aprendizagem (por exemplo, aprendizagem baseada em tarefas, role-play, 
simulações). Similarmente, o staff de suporte pode ter subtipos com papéis mais 
especializados, como tutor, assistente do professor, mentor etc. Os papéis também 
suportam modelos de aprendizagem multi-usuários. 

Play Especifica que papéis desempenham que atividades em que ordem. Um play é 
modelado de acordo com uma peça de teatro com atos e papéis. Em geral, um play 
consiste em uma seqüência de atos. Em cada ato, diferentes atividades são 
atribuídas a diferentes papéis e desempenhadas em paralelo. Quando um ato é 
concluído, o próximo ato inicia até que todos os requisitos do learning design sejam 
concluídos. 

Pré-requisito Requisito de entrada para alunos se engajarem em uma 
aprendizagem. Da mesma forma que com os objetivos, os pré-requisitos podem ser 
fornecidos no nível da unidade de aprendizagem e/ou para atividades de 
aprendizagem individuais. 

Propriedade  Uma variável usada para uma variedade de propósitos, incluindo 
monitoria, personalização e avaliação. O Learning Design suporta cinco tipos de 
propriedades: propriedades locais, propriedades pessoais locais, propriedades de 
papel locais, propriedades pessoais globais e propriedades globais; “contêineres 
que podem armazenar informações, por exemplo, sobre o progresso do aluno em 
um curso (atividades concluídas, por exemplo). Podem ser locais (quando 
disponíveis apenas na execução (run) de uma unidade de aprendizagem e podem 
ser usadas para armazenar dados temporariamente) ou globais (disponíveis 
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também fora de uma execução específica e usadas para armazenar dados que 
podem ser usados em mais de uma execução” (VAN ES & KOPER, 2006, p. 4). 

Run (execução)  “Concretização de uma unidade de aprendizagem genérica para um 
grupo específico de alunos” (VAN ES & KOPER, 2006, p. 4).  
Uma execução (run) de instância de uma unidade de aprendizagem acontece 
quando se atribuem alunos e membros de staff concretos a um curso e quando são 
agendados tempo e espaço. Na metáfora da peça de teatro, uma instância seria, 
em adição ao roteiro da peça, todos os atributos do palco, a decoração e a 
iluminação. Quando é criada uma execução de uma unidade de aprendizagem, isto 
significa que a peça é programada para um teatro específico, os atores são 
treinados para representar a peça, os tíquetes são vendidos ao público e o palco 
do teatro é preparado” (VAN ES & KOPER, 2006, p. 9). 

Serviços Facilidades usadas durante o ensino e a aprendizagem, por exemplo, um 
fórum de discussão ou algum outro recurso de comunicação; “usado(s) para prover 
as facilidades que são úteis para completar as atividades (por exemplo, serviço de 
email e serviço de conferência)” (VAN ES & KOPER, 2006, p. 4). 

Unidade de aprendizagem  Termo abstrato usado para referir-se a qualquer pedaço 
delimitado de educação ou treinamento, tal como um curso, um módulo, uma lição. 
Uma unidade de aprendizagem representa mais do que uma simples coleção de 
recursos ordenados para aprender – inclui uma variedade de atividades prescritas 
(por exemplo, atividades de solução de problemas, atividades de pesquisa, 
atividades de discussão, atividades de avaliação por pares), avaliações, serviços e 
facilidades de suporte providas por professores, treinadores e outros membros do 
staff. “Agregação sistemática de atividades de aprendizagem que são necessárias 
para alcançar determinados objetivos de aprendizagem, incluindo os ambientes e 
os recursos necessários para executar essas atividades” (HUMMEL et al., 2004) 

XML (eXtensible Markup Language) Formato de texto simples e flexível usado em 
publicação eletrônica e para a troca de uma ampla variedade de dados na Web.   
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ANEXO II – LISTA DE ENDEREÇOS WEB 
PARA ACESSO VIRTUAL 
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ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância: www.abed.org.br  

AVA – Unisinos: http://ava.unisinos.br/ 

CESTA – Coletânea de Entidades de Suporte ao uso de Tecnologia na 
Aprendizagem: http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/ 

CETIS – The Centre for Educational Technology Interoperability Standards: 
http://www.cetis.ac.uk 

CINTED – Centro de Estudos Interdisciplinares de Novas Tecnologias na 
Educação: http://www.cinted.ufrgs.br/ 

Coppercore Learning Design Engine: http://www.coppercore.org 

Designer´s Edge: 
www.allencomm.com/elearning_tools/designers_edge/Designers_Edge.aspx  

DialogPlus Toolkit: www.nettle.soton.ac.uk/toolkit/ 

Dublin Core: http://dublincore.org/ 

EdukBr / AulaNet: http://www.edukbr.com.br/oficina/index.htm 

EML – Educational Modeling Language: http://eml.ou.nl/eml-ou-nl.htm 

ENCCEJA – Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos: http://encceja.inep.gov.br/ 

ERIC Digests: http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/index/  

ETC – Editor de Texto Colaborativo: www.nuted.edu.ufgrs.br/etc2 

e-Tec Brasil – Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil: 
http://www.etecbrasil.mec.gov.br/ 

EUCEN – European Continuing Education Network: www.eucen.org 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers: www.ieee.org/ 

IMS Global Learning Consortium: http://www.imsglobal.org 

IMS Content Packaging – IMS CP:  www.imsglobal.org/content/packaging/ 

IMS Learner Information Package – IMS LIP: 
http://www.imsglobal.org/profiles/index.html 

IMS Question and Test Interoperability – IMS QTI: 
http://www.imsglobal.org/question/index.html 

IMS Simple Sequencing – IMS SS: 
http://www.imsglobal.org/simplesequencing/index.html 
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IMS/LOM Metadata: http://www.imsglobal.org/metadata/index.html 

IMS Reusable Definition of Competency of Learning Objective – IMS  RDCEO:  
http://www.imsglobal.org/competencies/index.html 

IMS Enterprise: http://www.imsglobal.org/enterprise/index.html 

ISO – International Standardization for Organization: www.iso.org/ 

JISC – The Joint Information Systems Committee: http://www.jisc.ac.uk/ 

LabVirt – Laboratório Didático Virtual – Escola do Futuro/USP: 
www.labvirt.futuro.usp.br 

LAMS – Learning Activity Management System: www.lamsinternational.com/ 

Learning Networks for Learning Design (LN4LD): http://www.learningnetworks.org/ 

LARC-USP – Laboratório de Arquitetura de Redes de Computação da Universidade 
de São Paulo: http://larc.usp.br 

MOODLE – Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment: 
www.moodle.org 

Moodle Learning Networks: http://moodle.learningnetworks.org/ 

NEA – Núcleo de Educação de Jovens e Adultos: www.nea.fe.usp.br  

NIED/Unicamp – Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Universidade de 
Campinas: www.nied.unicamp.br 

NSF – U.S. National Science Foundation: www.nsf.gov/  

OUNL - Open University of the Netherlands: www.ou.nl 

Pesquisador em Rede: www.pesquisadoremrede.com.br 

QuickLessons: http://www.quicklessons.com/ 

Reload Learning Design Player: www.reload.ac.uk/ldplayer.html 

Reload Learning Designer Editor: www.reload.ac.uk/ldeditor.html 

Reload – Reusable eLearning Object Authoring & Delivery Project: 
http://www.reload.ac.uk/tools.html  

ROODA – Rede Cooperativa de Aprendizagem: http://homer.nuted.edu.ufgrs.br 

SCORM – Shareable Content Object Reference Model: http://www.adlnet.org 

SLED - Service Based Learning Design Player: http://sled.open.ac.uk/sledweb/ 

Teleduc: http://teleduc.nied.unicamp.br/~teleduc/ 



 408 

TIDIA-Ae – Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada 
(Aprendizado Eletrônico): http://tidia.fapesp.br/ 

UAB – Universidade Aberta do Brasil: http://www.uab.mec.gov.br/DecretoEAD.pdf 

UNFOLD – Understanding New Frameworks of Learning Design: http://www.unfold-
project.net:8085/UNFOLD/ 

UML – Unified Modeling Language: http://www.uml.org/ 

WebCT: www.webct.com 

XML – eXtensible Markup Language: http://www.w3.org/XML/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III – DETALHAMENTO DA 
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O 

CURSO DE ENSINO MÉDIO A DISTÂNCIA 
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Eixo 
curricular Disciplina Módulo Unidade temática e link de acesso1 

1. Tecendo conhecimentos... 
2. A alma do negócio Módulo 1 Leitura 
3. Narrando os fatos da realidade 
4. Falou pouco, mas falou tudo!!! 
5. Como você vê o mundo? 
6. ...e quem quiser que conte outra! 
7. Prove que você tem razão! 

Módulo 2 Escrita 

8. Preencha sua vida! 
9. Aipim, mandioca ou macaxeira? 
10. Hora de Cassar! 
11. Para Pedro ou pára Pedro? 
12. Pontuar é Preciso... E Ponto! 
13. A gente foi ou nós fomos? 
14. Respeite o Espaço! 

Módulo 3 Análise e Reflexão 

15. Você é coerente? 
16. "E da palavra fez-se o mundo..." 
17. Estilo é assim: cada um tem o seu... 

Língua 
Portuguesa 

Módulo 4 Linguagens e 
Códigos 

18. Batatinha quando nasce... 
Origens do Idioma 19. As línguas têm Algo a Dizer 

Módulo 1 
Estrangeirismo 20. Que tal um drink após o rush das 

seis? 

Palavras Cognatas 21. Pretend to be happy: use a 
preservative! 

Inglês e Tecnologias 22. Para a aula começar, é só o play 
apertar! 

Módulo 2 

Inglês e Informática 23. Informática: mil e uma utilidades! 
Cultura 24. Cultura... Quem é que a tem? 

Inglês 

Módulo 3 
Literatura 25. To be or not to be: that is the 

question! 
26. Onde está meu dinheiro? 
27. As partes formam o todo, ou o todo 

forma a parte? 
28. Humm! De onde vem esse cheiro? 
29. Os primos e seus parentes 

Aritmética 

30. Quanto pesa sua febre? 
31. Qual é a média salarial do brasileiro 
32. Um novo jeito de ler 
33. Números que falam!?! 
34. Quem quer dinheiro? 

Módulo 1 

Estatística 

35. Cara ou coroa? 
36. Pela igualdade lutaremos! Álgebra 

 37. Dependemos um do outro? 
38. Quer pagar quanto? 

Módulo 2 
Finanças 

39. O quarto elemento!?! 
40. Localizando-se 
41. Qual a parte que te cabe neste 

latifúndio? 
42. Mantendo a forma!?! 

Linguagens 
e códigos 

Matemática 

Módulo 3 Geometria 

43. Tome mais e pague menos 
44. Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade 
Ciências 
humanas 

História Módulo 1 Movimentos sociais 

45. “O sertanejo é, antes de tudo, um 

                                                 
1 Links consultados em 05/ago/2007. 
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Eixo 
curricular Disciplina Módulo Unidade temática e link de acesso1 

forte” 
46. Paz, terra e pão 
47. Apesar de você 
48. Presente de Grego 
49. Pão e o Circo 
50. Índio quer apito 

Módulo 2 Cultura e Civilização 

51. Nossas Raízes 
52. A ferro e fogo 
53. O mundo de ponta-cabeça 
54. Quem começou essa briga? 

Módulo 3 Sociedade e 
Tecnologia 

55. Admirável mundo novo? 
56. Onde fica aquele lugar? 
57. Quem ergueu aquela montanha? 
58. O universo das águas 
59. "Vidas secas" e molhadas 

Módulo 1 Sociedade e 
Natureza 

60. Nossa casa está suja 
61. "O Rei do Gado" 
62. O Brasil aos pedaços 
63. Selva de Pedra 
64. Nossa! Quanta gente! 

Módulo 2 Cidadania e Conflitos 
Sociais 

65. “Minha vida é andar por esse 
país...” 

66. Teia de aranha 
67. Comprar é preciso? 
68. Jogo duro 

Geografia 

Módulo 3 Técnicas e 
Tecnologias 

69. Baião de todos? 
70. Que mistura é essa? 
71. Boas Festas! Módulo 1 Homem e Ciência 
72. O universo em alfabeto 
73. Desvendando a natureza 
74. Hora da limpeza Módulo 2 Descobrindo as 

Substâncias 
75. Cuidado na hora de colocar o sal! 
76. Nada se cria, nada se perde 
77. Energia máxima 

Química 

Módulo 3 Transformando a 
Natureza 

78. O plástico é vivo? 
79. Um mundo branco de cores! 
80. Enxergando pelas costas? Ótica 
81. Um mundo que aumenta e outro 

que diminui 
82. Que tal um cafezinho bem quente? 
83. Esquenta, estica, esfria, encolhe! 

Módulo 1 

Termologia 
84. Um mundo de transformações 

Eletrostática 85. Os opostos se atraem, mas levam 
choque! 

86. Problemas com a tensão? Relaxe... Eletrodinâmica 
87. Se liga!!! 

Módulo 2 

Magnetismo 88. Enrola que eu gosto! 
89. Puxando o tapete.. 
90. Desse jeito, até eu! 
91. Estou sob pressão! 

Física 

Módulo 3 Mecânica 

92. Pisando na casca de banana... 
93. Preservação e progresso: um 

atrapalha o outro? 
94. Rato, gato e cão: quem come 

quem? 

Ciências da 
Natureza 

Biologia Módulo 1 Meio Ambiente e 
Preservação 

95. As plantas respiram! 
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Eixo 
curricular Disciplina Módulo Unidade temática e link de acesso1 

96. Preservar pra quê? 
97. O que não mata, engorda? 
98. Fome zero! 
99. Respire Fundo! 

Módulo 2 

100. Mas que sistema mais nervoso! 
101. Lá vem a cegonha!!! 

Corpo Humano e 
Saúde 

102. A defesa é o melhor ataque!!! 
103. Tal pai, tal filho 

Módulo 3 
Genética e Evolução 
e Questões Éticas 104. Onde estão os mamutes??? 

 



 413 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – FICHA TEMÁTICA MODELO 
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SISTEMA TRANSVERSAL DE ENSINO - APRENDIZAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEA – Núcleo de Estudos de Educação de Jovens e Adultos e Formação Permanente de 
Professores (Ensino Presencial e a Distância) FEUSP 
EDUCAÇÃO BÁSICA  DE JOVENS E ADULTOS 

TÍTULO SECUNDÁRIO  
 

Deverá sempre ser apresentado na forma de pergunta problematizadora que 
permita o mapeamento e sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos, sobre o 
tema que se quer estudar. Como no exemplo dos temas geradores de Paulo Freire , 
sugere-se ao professor utilizar a estratégia de brainstorming (tempestade cerebral). 
Privilegia-se o desenvolvimento da oralidade e as experiências vividas dos alunos. 
Espera-se, com tal atividade, o estabelecimento de saudável relação dialógica sobre os 
conhecimentos que se quer construir ou  re-construir com os alunos. 

 

  ILUSTRAÇÃO (Overview) 
 
 
 
 
Espaço destinado à utilização de diferentes linguagens, relacionadas com os 

conhecimentos que se quer construir, pertinentes ao tema, que possam favorecer o 
diálogo, o desenvolvimento da oralidade e despertar a curiosidade e interesse dos 
alunos (fotos, reportagens, músicas, filmes, fotos, cartazes, objetos, poemas, gráficos, 
mapas, tabelas, ilustrações ) 
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O 
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U 
G 
U 
Ê 
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NOSSA LÍNGUA! 
 
 

Espaço  tratado 
metodologicamente 
pela transversalidade, 
presentes em qualquer 
tema e/ou componente 
curricular, destinado 
ao desenvolvimento 
das habilidades de :- 

1. leitura  
2. escrita 
3. análise e  reflexão 

sobre a Língua 
     Portuguesa 

 

VEJA MAIS! 
 
Campo destinado a 
multidisciplinaridade 
com diferentes 
componentes 
curriculares ou campos 
de investigação. Pode 
ser ilustrado por 
curiosidades, biografias, 
leituras paralelas, fotos, 
tabelas, índices 
estatísticos, variedade 
de enfoques ou 
dimensões (política, 
tecnológica, econômica, 
histórica, geográfica etc 

 

FAÇA VOCÊ MESMO! 
 

 
 
 
 
Campo destinado às ações cognitivas dos alunos em 

função de suas hipóteses e estimativas. Tem por objetivo ativar 
as idéias prévias dos alunos acrescentando mais informações e 
situações de experiências vividas relevantes, que permitam 
conferir sentido à aprendizagem ( estabelecer características, 
semelhanças e diferenças, resolver problemas, estabelecer 
comparações, despertar a curiosidade, vontade de investigar, 
listar, inferir, analisar, generalizar, corresponder etc) 
 
 Stela C Bertholo Piconez – Reprodução somente com o crédito e autorização da autora 

TÍTULO PRINCIPAL 
(Apresentação do tema global) 

 

 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
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NEA – Núcleo de Estudos de Educação de Jovens e Adultos e Formação Permanente de 
Professores (Ensino Presencial e a Distância) FEUSP 
EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS 

 

SISTEMA TRANSVERSAL DE ENSINO - APRENDIZAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   TEXTO INFORMATIVO CLÁSSICO 
 
 
 

Texto com abordagem clássica do tema específico extraído de 
manuais didáticos, enciclopédias, dicionários, fontes originais, artigos de 
periódicos. Deverá ser selecionado de tal forma que cumpra a função de 
contraponto à sondagem e levantamento dos conhecimentos prévios dos 
alunos identificados oralmente, subsidiando a elaboração de novas 
relações e sínteses. 

O texto deverá ser um instrumento de re-organização e re-
elaboração dos argumentos, hipóteses, conceitos e estimativas 
previamente investigados. 

É fundamental cuidar da legitimidade do texto citando sua fonte e 
autor. 
 

PLANEJANDO SUA 
AULA 

Este campo contém 
orientações sobre recur – 
sos e procedimentos 
necessários , tais como: 

1. Dicionário 
2. Mapas e gráficos 
3. Fitas, filmes, CDs 
4. Enciclopédias, fotos, 

periódicos específicos 
5. Leituras paralelas 
6. Revistas , jornais etc 
7. Documentos e fontes 
8. Material de experiência 

em sala de aula 

 

FAZENDO E APRECIANDO 

AARRTTEE  

  
  

EEssppaaççoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr  
ppaarraa  eexxpprreessssaarr  aa  

iimmaaggiinnaaççããoo  ee  aa  rreefflleexxããoo  
ssoobbrree  aass  rreellaaççõõeess  ddoo  

hhoommeemm  ccoomm  aa  rreeaalliiddaaddee;;  
rreeccoonnhheecceerr//ccoommpprreeeennddeerr  

aa  ddiivveerrssiiddaaddee  ddee  
ccoonncceeppççõõeess  eessttééttiiccaass  

pprreesseenntteess  nnaa  hhiissttóórriiaa  ddaa  
ccrriiaaççããoo  hhuummaannaa..  

FATOS, CONCEITOS 
PRINCÍPIOS 

 
Indicação dos conceitos, 
fatos e princípios que se 
quer construir com os 
alunos, conhecimentos 
necessários e básicos para a 
compreensão geral de 
outros conhecimentos mais 
complexos :- fatos, 
nomenclaturas, função de 
elementos, de estruturas, 
princípios  , definições e 
conceitos.  
Eles ajudam a re-construir os 
conhecimentos já disponíveis 
na estrutura cognitiva dos 
alunos. 

 

REFLETINDO 
Espaço destinado ao tratamento das problemáticas sociais com relevância 

sócio-cultural e política (discussão de valores básicos para o exercício da 

cidadania; respeito a diversidade étnica-sócio-política-cultural e de todo 

tema transversal indicado nas propostas curriculares oficiais ( Orientação 

AVALIANDO COMPETÊNCIAS BÁSICAS 
 

 
 
Campo destinado a subsidiar parâmetros de avaliação de acordo 

com os objetivos do projeto pedagógico. Inclui as competências básicas 
dos conteúdos que justifiquem a presença e pertinência do tema tratado 
e, também, a avaliação do desenvolvimento de habilidades e atitudes 
dos alunos 
 
 
 Stela C Bertholo Piconez – Reprodução somente com o crédito e autorização da autora 
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ANEXO V – FICHAS TEMÁTICAS 
REPRESENTADAS NO  

IMS LEARNING DESIGN 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – TAXONOMIA DE  
ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM  

DO DIALOG PLUS2 

                                                 
2 Livre tradução a partir do documento de FALCONER et al. (2006). A versão original em inglês está 
disponível em http://www.elframework.org/refmodels/ladie/guides/LARM_Pedagogy30-03-06.doc 



Contexto Taxonomia de Atividades 
Contexto Resultados de 

aprendizagem 
Abordagens 
pedagógicas  

Tipo  
(O quê) 

Técnica  
(Como) 

Interação 
(Quem) 

Papéis 
(Quais) 

Ferramentas & 
Recursos 

Avaliação 

Objetivos 
Pré-requisitos 
Tema 
Ambiente 

Baseado em 
computador 
Baseado em 
laboratório 
Baseado em 
campo 
Baseado em 
trabalho 
Baseado em 
áudio 
Simulador 
Vídeo 
Baseado em 
palestra 
Baseado em 
seminário  

Tempo 
Dificuldade 
Habilidades 

Criatividade 
Análise crítica 
Leitura crítica  
Trabalho em 
grupo/equipe 
Tecnologia da 
Informação 
Letramento 
Numeracia  
Comunicação 
oral  
Solução de 
problemas 
Práticos 
Pesquisa 
Comunicação 
escrita 
Ability to learn 

Cognitivos 
Conhecimento 
Declarar 
Rememorar 
Listar 
Reconhecer 
Selecionar 
Reproduzir 
Especificar 
Descrever 
Descobrir 
Pronunciar 
Recitar 

Compreensão 
Explanar 
Descrever razões 
para  
Identificar causas 
de  
Ilustrar  
Questionar 
Esclarecer 
Identificar 
Compreender  

Aplicação 
Usar 
Aplicar 
Construir 
Resolver 
Selecionar 
Formar hipóteses  
Inferir 
Calcular 
Investigar 
Produzir 
Traduzir 
Reunir 
Demonstrar 
Solucionar 
Escrever 

Análise 

Associativa 
Sistema de design 
instrucional 
Sistema de tutoria 
inteligente Teoria 
da elaboração 
Didática 
Comportamentalis
mo 
Análise de 
necessidades de 
treinamento 
Cognitiva 
Aprendizagem 
ativa  
Baseada em 
investigação 
Baseada em 
problemas 
Cenários 
baseados em 
objetivos 
Prática reflexiva 
Aprendizado 
cognitivo 
Design 
construtivista  

Situada 
Framework de 
moderação 
eletrônica   
Diálogo / 
argumentação  
Aprendizagem 
experiencial 
Aprendizagem 
colaborativa 
Teoria da 
aprendizagem   
Pesquisa-ação 
Ensino recíproco 

Assimilativa 
   Ler 
   Assistir 
   Ouvir 
Manipulação da 
informação  

Reunir 
Ordenar 
Classificar 
Selecionar 
Analisar 
Manipular 

Adaptativa 
Modelagem 
Simulação 

Comunicativa 
Discutir 
Apresentar 
Debater 
Criticar 

Produtiva 
Criar 
Produzir 
Escrever 
Elaborar 
Compor 
Sintetizar 
Recombinar 

Experiencial 
Praticar 
Aplicar 
Copiar 
Experenciar 
Explorar 
Investigar 
Desempenhar 

Manipulação 
assimilative de 
informação 
Mapeamento 
conceitual 
Brainstorming 
Palavras cruzadas  
Mapas mentais  
Pesquisa Web 
Adaptativa 
Modelagem 
Comunicativa 
Raciocínio 
articulado 
Argumentação 
Instrução 
Debate 
Discussão  
Quebra-gelo  
Entrevista 
Negociação  
Questionário  
Diálogo de pares 
Painéis de 
discussão  
Atividades em 
pares 
Desempenho 
Questão e resposta 
Rodadas 
Scaffolding 
Instrução socrática 
Resposta breve 
Debate estruturado 
Produtiva 
Artefato 
Tarefa 
Resenha de livro 
Dissertação/tese 
Exercício e prática 
Ensaio 

Individual 
Uma a um e 
Uma para muitos 
Baseada em 
grupos 
Baseada na classe 
 

Aluno individual 
Líder de grupo 
Instrutor 
Participante de 
grupo 
Mentor 
Supervisor 
Comunicador 
Facilitador 
Entregador 
Par 
Apresentador 
Assessor  
Moderador 

Assimilativa 
Processador de texto 
Visualizador de texto 
,imagem, áudio ou 
vídeo  
Manipulação de 
informações 
Planilha eletrônica 
Banco de dados 
Software bibliográfico 
Microsoft Exchange 
PDAs 
Gerenciador de 
projetos 
Software de 
manipulação de 
imagens 
Software de 
mapeamento mental 
Mecanismos de 
busca 
Bibliotecas 
Adaptativa 
Mundos virtuais 
Modelos 
Simulação 
Modelagem 
Comunicativa 
Lousas eletrônicas 
Correio eletrônico 
Fóruns  
Chat 
Mensageiro 
instantâneo 
Voz sobre IP 
Videoconferência 
Matriz de acesso 
Blogs  
Wikis 
Produtiva 
Ferramentas de 

Não avaliada 
Diagnóstica 
Formativa 
Somativa 
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Contexto Taxonomia de Atividades 

Contexto Resultados de 
aprendizagem 

Abordagens 
pedagógicas  

Tipo  
(O quê) 

Técnica  
(Como) 

Interação 
(Quem) 

Papéis 
(Quais) 

Ferramentas & 
Recursos 

Avaliação 

Consciência 
comercial 
Letramento 
digital 
Criticismo 
Modelagem 
de dados 
Tomada de 
decisão 
Línguas 
estrangeiras 
Fluência 
informacional  
Competência 
interpessoal 
Gerenciament
o de 
mudanças 
Negociação 
Planejamento 
e organização 
Autogestão  
Auto-reflexão 
Síntese  
Auto-estudo 
análise crítica 
e 
argumentação 
lógica  
Estilo de 
escrita  
Letramento 
digital Escuta 
e 
compreensão 
Capacidade 
de fazer 
anotações 
Apresentação 
oral  
Leitura 
Referenciaçã
o  
Leitura de 
pesquisa 
Inferência e 

Decompor 
Listar partes 
componentes 
Comparar e 
contrastar 
Diferenciar 
Predizer 
Criticar 
Analisar 
Comparar 
Selecionar 
Distinguir 

Síntese 
Sumarizar 
Generalizar 
Argumentar 
Organizar 
Projetar 
Explicar razões 
para 

Avaliação 
Julgar 
Avaliar 
Argumentar a 
favor e contra 
Criticar 
Dar feedback 
Refletir 
Apreciar  

 
Estéticos 

Apreciar 
Comprometer 
Conscientizar 
moralmente  
Conscientizar 
eticamente 

Psicomotores 
Desenhar 
Play 
Fazer 
Desempenhar 
Exercitar 
Arremessar 
Correr 
Pular 

Aprendizagem 
baseada em 
projetos  
Aprendizagem 
vicária  

 
 

Exercício 
Diário de bordo 
Apresentação 
Revisão 
bibliográfica 
Múltipla escolha 
Puzzles 
Portfolio 
Produto 
Relatório / paper 
Teste 
Votação 
Experencial 
Estudo de caso 
Experimento 
Viagem a campo 
Jogo 
Role play 
Simulação 
 

avaliação eletrônica 
Ambientes virtuais de 
aprendizagem 
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Contexto Taxonomia de Atividades 

Contexto Resultados de 
aprendizagem 

Abordagens 
pedagógicas  

Tipo  
(O quê) 

Técnica  
(Como) 

Interação 
(Quem) 

Papéis 
(Quais) 

Ferramentas & 
Recursos 

Avaliação 

síntese 
Seleção e 
priorização 
Capacidade 
de sumarizar 
Gerenciament
o do tempo e 
organização 

 

Nadar 



 


