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Resumo: O projeto terá como base a 

utilização do Moodle para elaboração de conteúdos e 

questionários onde os alunos possam, além de absorver 

mais conteúdos, interagir entre si e com acesso aos 

materiais de apoio disponibilizados pelo professor. O 

objetivo principal é verificar a relação entre o 

desempenho acadêmico dos alunos que utilizam esta 

ferramenta com a frequência que os mesmos a acessam. 

 

1. Introdução 
Nos últimos anos, a relação de aprendizagem tem 

mudado consideravelmente, pois, cada vez mais, torna-

se necessário propiciar a autonomia do discente além de 

se tentar tornar o aprendizado do aluno mais agradável e 

dinâmico do ponto de vista tecnológico. 

Estudos conduzidos para demonstrar as correlações 

lineares entre cursos online e offline e o rendimento dos 

alunos em ambos demonstraram que não há nenhuma 

diferença significativa no desepenho dos alunos, em 

pontuações nos testes, entre aluno online e offline[1].  

O material  que será fundamentado neste trabalho 

trará à consciência práticas que podem ser adotadas na 

plataforma online  Moodle e que quando bem pontuadas 

podem surgir o efeito buscado por este estudo de 

iniciação didática. À exemplo, forums de discussão em 

horários pré-determinados, quizzes lições de casa 

online,  redações sobre temas de contabilidade; 

sobretudo, atividades respaudadas por sistemas de 

pontuação justos com os docentes e com os alunos [2]. 

É importante lembrar sobre o significado do reforço 

no trabalho, pois a ultilização deste para condicionar o 

comportamento do aprendiz pode proporcionar uma 

ótima compreensão sobre como ele aprende [3]. As 

lições de casa constituem um artificio rico para os 

alunos. Um dos grandes fatores de sucesso do uso desse 

ferramenta de ensino em universidades americanas  é 

atribuido ao esquema em que são dadas as notas sobre 

os trabalhos, o que  instiga os alunos à estudarem 

continuamente [4]. 

Este trabalho, em suma,  nasceu da necessidade de 

otimizar os recursos online já disponibilizados pelo 

Centro Universitário da Fei em São Bernardo do 
Campo na área de Contabilidade, para que haja aumento 

da produtividade dos alunos da disciplina, bem como a 

diminuição de notas baixas nos exames de avaliação. 

 

2. Metodologia 
Primeiramente, foi iniciado um processo de busca de 

referências bibliográficas em bibliotecas virtuais e 

físicas sobre o tema. Atualmente, exercícios online 

colaborativos vêm sendo implementados na plataforma 

Moodle, cujo rendimento dos alunos será avaliado 

quantitativamente por métodos estatísticos como a 

medida de índice de correlação linear - conforme indica 

a literatura - entre o rendimento dos alunos com a 

implementação dos exercícios. Os métodos empíricos 

serão analisados desde o presente momento até o 

primeiro semestre do ano de 2016 para avaliar se houve 

uma efetiva melhoria. Abaixo, segue o gráfico com os 

resultados do primeiro questionário aplicado 

anteriormente às primeiras avaliações do segundo 

semestre de 2015.  
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Figura 1: Pontuação dos alunos no questionário 1. 

 

3.Resultados Esperados 
Espera-se que ao menos haja uma melhoria 

significativa em 10% nas médias escolares dos alunos 

para que seja possível diminuir gradual e solidamente o 

número de repetentes na disciplina.  
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