
UAB-UFABC / 2012 

Curso / Disciplina: Objetos de Aprendizagem – OA  
Carga horária: 16 horas EAD (+ 2 encontros presenciais de 8 horas 
cada) 

 

Período: 1 mês  
Coordenadoras: Sílvia / Juliana  
Professor Pesquisador Conteudista: Clesio  
Colaboradores / Desenvolvedores: Lilian, Roberta e Teixeira  

  
 

Mapa de Atividades 
Aula/ 
Semana 
(período) 

Unidade (Tema 
principal) 

Sub-unidades            (Sub- temas) Objetivos 
gerais e/ou 
específicos 

Atividades teóricas e 
recursos/ferramentas 
de EAD 

Aula 
inaugural 
(presencial) 

1. Introdução 
 

1.1. Interação com um OA 
1.2. Apresentação do curso 

(objetivos, importância) 
 

- Interagir com 
um Objeto de 
Aprendizagem. 
- Entender os 
objetivos e a 
metodologia a 
ser utilizada no 
curso. 

- Aula inaugural 
presencial:  
- Apresentação de um 
AO. 
-Apresentação do 
curso, enfatizando 
seus objetivos a 
metodologia a ser 
adotada. 



Aula 1 1.Introdução 
Lilian 

1.3. Objeto de aprendizagem 
1.3.1.1. Definições 

existentes 
1.3.1.2. Definição 

adotada neste 
curso 

1.3.1.3. Tipos de OAs 
com exemplos 

1.4. Repositórios de OAs 
1.4.1.1. Pesquisa de 

Oas em um 
repositório 

1.4.1.2. Características 
de um Repositório  

1.4.1.3. Repositórios 
existentes 

- Conhecer e 
comparar as 
principais 
definições de 
objetos de 
aprendizagem 
e reconhecer 
suas principais 
características. 
- Identificar os 
diferentes 
tipos de 
objetos. 

Atv 1:  
Leitura de texto onde 
são apresentadas 
definições de OAs, a 
definição adotada no 
curso e alguns 
exemplos de OA 
 
Recurso: Link para 
Repositório tidia 
 
Ferramenta TD: 
Atividades 
 

Atv 2: Fórum: 
Fórum onde os 
alunos devem se 
apresentar e 
responder à 
seguinte questão: 
“Na atividade 1 
desta aula, você 
conheceu os OAs x, y 
e z. Você acha que 
eles poderiam ser 
utilizados em uma 
aula? Seriam úteis 
para  a 



divididos por 
assuntos ou não. 

1.5. Desafios no desenvolvimento 
de OAs (passar atividade 
antes) 

1.6. Ferramentas e 
desenvolvimento de OAs 

 

- Conhecer 
diferentes 
repositórios  e 
buscar OAs nos 
mesmos. 

Atv. 3:  
Apresentação de 
alguns repositórios 
com diferentes 
características 
 
Recurso: links para 
Repositórios de OAs 
 
Ferramenta TD: 
Atividades 
 
Material de 
referência: 
 
Ativ. 6: 
 
Apresentação de uma 
ferramenta de 
construção de OA 

aprendizagem dos 
alunos?” 
 
Recurso:  
 
Ferramenta TD: 
Fórum 
 
Atv 4:  
Exploração de 
alguns repositórios 
de OA, e 
preenchimento de 
tabela com as 
principais 
características dos 
mesmos. 
 
Recurso: links para 
Repositórios 
 
Ferramenta TD: 
Atividades  
_________________ 
 
Atv. 5:  
Escolha e 
disponibilização  
de um OA, 
justificando a 
escolha. 
 



Recurso: Links para 
Repositórios 
 
Ferramenta TD: 
Blogger (há essa 
ferramenta no novo 
tidia? Verificar) 
 
Material de 
referência: 
 
 
Atv. 7: 
 
Desafio: Pensar na 
elaboração de um 
OA 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2. Estratégias 
Pedagógicas 
para uso de 
objetos de 
aprendizagem: 
conceitos e 
aplicações 

 

2.1. Planejamento didático: 
conceitos básicos 

2.1.1.1. Necessidade e 
importância do 
planejamento 

2.1.1.2. Estrutura 
básica do 
planejamento 

- Reconhecer a 
importância do 
planejamento 
para a 
utilização dos 
Objetos de 
Aprendizagem, 
estabelecendo 

Atv. 8:  
Leitura de texto sobre 
importância do 
planejamento e sua 
estrutura básica. 
 
 

Atv 9: 
Desafio: Definir o 
contexto 
pedagógico de 
aplicação do OA 
pensado na Atv. 7 
 
Recurso: Tabela 



2.2. Objeto de aprendizagem e 
planejamento 

2.2.1.1. Diagnóstico 
do contexto 
pedagógico 

2.2.1.2. Uso dos OAs 
em diferentes 
contextos 

2.3. Exemplos de Oas chamando 
atenção para metodologias 
pedagógicas de cada um 
deles (edson e silvia podem 
ajudar aqui) 

2.4. Ferramentas e 
desenvolvimento de OAs 

 

coerência 
entre os 
objetivos e os 
OAs a serem 
utilizados. 
 

Recurso: link para 
arquivo no 
repositório 
 
Ferramenta TD:  
 
Material de 
referência: 
 
 
Atv. 10:  
Apresentação de OAs 
e suas metodologias 
pedagógicas. 
 
 
Recurso: Links para 
OAs 
 
Ferramenta TD: 
Atividades 
 
 
Atv. 12: 
 
Apresentação de uma 
ferramenta de 
construção de OA 

 
Ferramenta TD: 
Atividades 
 
 
 
 
 
Atv 11:  
Elaborar um plano 
de aula, contendo: 
conteúdos, 
objetivos, atividades 
e avaliação, com a 
utilização do objeto 
de aprendizagem 
escolhido e 
apresentado na Atv 
5. ou de outro, caso 
o aluno queira 
mudar. 
 
 
Recurso:  
 
Ferramenta TD: 
Atividades 
 
Material de 
referência: 
 
 
 



 
3 3. Fundamentação 

teórica 
 

4. Fundamentação teórica 
4.1. O que são Objetos? (focar no 

conceito de reuso e 
diminuição do GAP 
semântico entre realidade e 
os objetos em si). Analogias 
existentes. 

4.2. Granularidade e importância 
da mesma (o paradoxo do 
AO) 

4.3. Características dos Objetos 
de Aprendizagem: 
acessibilidade, 
disponibilidade, reuso, etc 

4.4. Exemplos de OAs chamando 
a atenção para as 
características (bons e maus 
exemplos de acessibilidade, 
disponibilidade, reuso etc) 

4.5. Ferramentas e 
desenvolvimento de OAs 

 

 Atv. 13: Vídeo aula 
Vídeo aula 
retomando os 
conteúdos abordados 
e apresentando a 
leitura do texto  com 
aspectos a serem 
observados na leitura.  
 
Recurso: Link para 
arquivo no 
repositório 
 
Ferramenta TD: 
Atividades 
 
Material de 
referência: 
 
 
Atv. 14:  
Leitura de texto sobre 
OAs e suas 
características 
 
Recurso: Link para 
arquivo no 
repositório 
 
Ferramenta TD: 
Atividades 
 

Atv. 15: 
Levantamento de 
dúvidas 
 
Inserir no blog 
dúvidas sobre os 
conteúdos 
abordados até  
agora. 
 
Recurso:  
 
Ferramenta TD: 
Atividades e Blog 
 
 
Material de 
referência: 
 
 
Atv. 16:  
Análise de OAs, 
identificando suas 
características, 
aspectos positivos e 
problemas. 



Material de 
referência: 
 
Atv. 17:  
Leitura de texto que 
abordará as dúvidas 
levantadas na Atv. 15 
 
Atv. 18: 
Apresentação de uma 
ferramenta de 
construção de OA 

4 4. Processos de 
desenvolvimento de 
objetos de 
aprendizagem 
 

4.1 –  
Definição dos conceitos de 
desenvolvimento de OA:  
a)análise 
b) design 
c)desenvolvimento 
d)implementação e)avaliação  

a)pré-
requisitos, 
reusabilidade, 
mídias, 
envolvidos 
(recursos 
humanos) 
 
b)cenário, 
estratégia, 
interatividade, 
feedback e 
usabilidade 
 
c)produção dos 
elementos de 
mídia, testes 
de usabilidade 
e interface. 
 

Atv. Nº:  
Título: 
Elaboração do 
material descritivo do 
OA, seguindo seus 
conceitos de 
definição. 
 
Recurso: 
Tabela Word/ excel 
 
Ferramenta TD:  
Atividades 
 
Material de 
referência: 
 
 
 

Atv. Nº: Título 
O que o aluno deve 
fazer nessa 
atividade 
 
Recurso:  
 
Ferramenta TD:  
 
Material de 
referência: 
 
 
 
Atv. Nº: Título 
O que o aluno deve 
fazer nessa 
atividade 
 
Recurso:  
 



d)inserção de 
metadados e 
incusão do OA 
no AVA. 
 
e)questionar o 
aprendizado 
proporcionado 
pelo OA. 
 

Ferramenta TD:  
 
Material de 
referência: 
 

 

 


