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Existem os quatro seguintes tipos principais de disciplinas. 

���� Formato SCORM:  

Numa disciplina SCORM, a página principal mostra uma árvore hierarquizada de 
conteúdos.  

O conteúdo SCORM deve ser gerado por uma aplicação específica para o efeito, sendo 
colocado num ficheiro com extensão zip, que o Moodle consegue carregar. 

���� Formato “social”: 

A disciplina torna-se um fórum social de discussão, onde os participantes a partir dos 
tópicos de discussão disponibilizados na página principal trocam mensagens entre si. 
Uma das opções disponíveis é não permitir ao aluno a criação de novos tópicos, uma 
vez que estes apenas poderão ser criados pelo administrador ou professor. 

���� Formato Tópicos 

A página principal da disciplina está estruturada por tópicos. Cada um dos tópicos 
disponibiliza aos alunos um conjunto de recursos e actividades. É o formato mais 
intuitivo de todos, pois motiva os alunos a aprender de uma forma sequencial. 

���� Formato semanal 

A página principal está estruturada em semanas, definindo uma semana inicial e final. 
Cada semana contém recursos e actividades. Este formato obriga o aluno a seguir um 
calendário rígido. 

 

A seguir mostramos uma imagem da página principal de cada um destes tipos de 
cursos. 

SCORM (”Sharable Content Object Reference Model”) 

Este tipo de disciplina é mais indicado para uma avaliação por objectivos com materiais 
interactivos, sendo o seu conteúdo colocado num ficheiro no formato SCORM. 
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Figura 9 -Disciplina SCORM 

 

Semanal 

Nas disciplinas do tipo Semanal, podem-se definir tarefas a realizar todas as semanas. 
Essas tarefas podem ser qualquer tipo de actividade ou recurso suportados pelo 
Moodle. 

 
Figura 10 -Disciplina Semanal 

 

Social 

As disciplinas do tipo Social funcionam como um fórum de discussão. 
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Figura 11 -Disciplina Social 

 

Tópicos 

As disciplinas por Tópicos são idênticas às disciplinas do tipo semanal, mas as tarefas 
em vez de distribuídas num conjunto calendarizado de semanas, apenas são 
ordenadas num conjunto de tópicos. 

 

 
Figura 12 -Disciplina Tópicos 


