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1. PLANETA ROODA
O PLANETA ROODA é um ambiente virtual de aprendizagem que objetiva possibilitar o
trabalho coletivo na Internet com alunos e professores da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental. Caracteriza-se por ser ambientado no espaço sideral e disponibilizar recursos que
potencializam a aprendizagem, os processos comunicacionais e o gerenciamento de turmas. Este
ambiente busca dar suporte a diferentes práticas pedagógicas. Cada professor pode selecionar as
ferramentas que mais se adaptam a sua metodologia de trabalho e ressignificá-las de acordo com
suas necessidades.
Para tanto, o PLANETA ROODA apresenta diferentes funcionalidades que possibilitam:
interação/comunicação síncrona e assíncrona entre usuários; compartilhamento de arquivos, links,
textos e imagens; atividades individuais e em grupos; informações e registros pessoais;
gerenciamento de turmas/grupos; avisos do sistema e do professor e integração de turmas/grupos.
É um ambiente centrado no usuário, ou seja, quando habilitado pelo professor esse pode
ter acesso a mais de uma turma/grupo com o mesmo login. O vínculo com essas turmas/grupos
pode variar entre professor, monitor e aluno, sendo que essa escolha influencia nos recursos
disponíveis.

1.1. Acesso ao PLANETA ROODA
O PLANETA ROODA é disponibilizado via Web, de forma que você precisa usar um
navegador para acessar seu endereço na Internet e fazer o login no ambiente. Para isso, você
necessita ter um NOME (identificação do usuário) e uma SENHA para este nome (combinação
de caracteres que autoriza o acesso). O NOME e a SENHA são disponibilizados pela instituição a
qual o PLANETA ROODA está vinculado, mas poderá ser modificado de acordo com as
orientações da instituição.
Na tela de entrada, você encontra:
1) Os campos para o NOME e SENHA, possibilitando o acesso ao PLANETA ROODA;
2) “ESQUECI SENHA”, caso você não lembre de sua senha de acesso;
3) Atalho para AJUDA, com explicações sobre o funcionamento do PLANETA ROODA.

Tela de acesso ao PLANETA ROODA

1.2. Funcionamento Administrativo do PLANETA ROODA
O funcionamento administrativo do PLANETA ROODA enfoca o seu gerenciamento
como um todo e das suas turmas isoladamente. Para atender os diferentes Privilégios dos usuários
nas diferentes situações, estabeleceu-se uma divisão para as atividades de gerenciamento, que
contempla: vínculo com o sistema (os usuários são classificados em Administrador, Docente ou
Discente) e vínculo com a turma (subdividido em Professor, Monitor e Aluno). Logo, um
usuário que estiver cadastrado no sistema como Administrador ou Docente, poderá ser vinculado
a uma turma como Professor, Monitor ou Aluno. No entanto, se o usuário estiver cadastrado
como Discente, só poderá estar vinculado a uma turma como Monitor ou Aluno. O
Administrador é o usuário com mais privilégios dentro do sistema, sendo responsável pelo
gerenciamento de dados, o que inclui cadastro, exclusão e edição de usuários e turmas. O
Docente pode realizar ações no sistema referentes às suas turmas, como cadastro de Discentes e
turmas. Por fim, os Discentes não tem acesso à Administração do sistema.
O vínculo com o sistema é configurado na funcionalidade Administração, ao cadastrar ou
editar usuário; enquanto o vínculo com a turma é definido na Funcionalidade Dados da Turma
(opção de gerenciamento). O professor responsável da turma é definido na funcionalidade
Administração e os professores auxiliares, nos Dados da Turma.

1.3 Gerenciamento de turmas/grupos no PLANETA ROODA
O Professor é o usuário que pode gerenciar turmas/grupos no PLANETA ROODA. Para
isso, é importante fazer um planejamento antecipado e contínuo, que atenda às demandas das
atividades virtuais e presenciais. Assim, é importante verificar as funcionalidades utilizadas, uma
vez que é possível habilitá-las e desabilitá-las de acordo com as necessidades da proposta
metodológica do professor. Para tanto, são oferecidos recursos que permitem ao professor: alterar
as informações da turma a qualquer momento, gerenciar e monitorar tarefas desenvolvidas
através das funcionalidades, criar espaços de combinações e levantamento de informações,
realizar atividades vinculadas às turmas e fazer uma avaliação processual.
O professor pode cadastrar nas suas turmas professores auxiliares e monitores. Os
primeiros possuem acesso aos mesmos recursos do professor responsável; já os monitores,
fazendo parte dos formadores, têm acesso a todos os recursos das funcionalidades habilitadas
para a turma, como um professor. Esses, porém, visualizam os Dados da Turma como alunos, ou
seja, não podem realizar atividades de gerenciamento da turma. O monitor somente tem acesso à
funcionalidade Documentação Pedagógica, se o professor habilitar isto em Dados da Turma. O
professor adiciona monitores para auxiliá-lo no desenvolvimento e na manutenção das atividades
da turma. Conforme o vínculo com a turma, o aluno é o usuário que pode apenas participar das
atividades criadas p/ sua turma, sendo que o acesso aos diferentes recursos muda de acordo com a
forma que o professor configura as funcionalidades em Dados da Turma.

Tela “Minhas Turmas”: acessada após entrar no PLANETA ROODA.

1.4 Hierarquia de Navegação
Localizada no menu superior, a Hierarquia de Navegação é um recurso que indica o
percurso da navegação do usuário dentro do sistema. Destaca a turma e a funcionalidade na qual
você está e onde você clicou dentro da funcionalidade. As palavras que aparecem na hierarquia
são links relacionados àquilo que estão indicando. Por isso, é possível navegar através da
hierarquia.

2. Funcionalidades
Também chamadas de ferramentas, as funcionalidades possibilitam o desenvolvimento
das atividades e o encontro entre os usuários.
2.1. Divisão das funcionalidades do PLANETA ROODA
O PLANETA ROODA tem 15 funcionalidades, que podem ser classificadas a partir de
duas perspectivas: vínculo com o sistema e relação topológica.
2.2 Classificação por vínculo com o sistema
Na perspectiva de vínculo com o sistema, você encontra as funcionalidades gerais e as
funcionalidades específicas. Existem seis funcionalidades gerais, disponíveis a todos os usuários
independente de estarem vinculadas às turmas e nove funcionalidades específicas, que o
professor habilita à turma. Isso com exceção da funcionalidade Dados da Turma, que é habilitada
automaticamente.

2.3 Classificação por relação topológica
A perspectiva topológica é baseada na localização em que você encontra os links para
acesso às funcionalidades no ambiente. Assim, as funcionalidades são organizadas na área de
trabalho e barra de menu. Independente do link em que você clicar, as informações ficam
disponíveis na área de trabalho do ambiente (mesma tela) ou em uma nova janela. Na barra de
menu, você encontra as funcionalidades gerais. Na tela inicial da turma, visualiza-se as
funcionalidades específicas (planetas).

Tela dos planetas: acesso às funcionalidades específicas da turma

2.4 Classificação das funcionalidades do PLANETA ROODA

FUNCIONALIDADES

Administração
Anotações
Bate-Papo
Biblioteca
Carteira
Comunicador
Configurações
Contatos
Diário
Documentação
Pedagógica

PERSPECTIVAS
Vínculo com o
Localização
Sistema
Área de
Barra de
Geral Específica
Trabalho
Menu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Dados da Turma/Gerência

X

X

Fórum
Planeta Arte1

X
X

X
X

Planeta Pergunta

X

X

X

X

Projetos

Tabela 1 - Tabela organizacional do PLANETA ROODA

1

Para ter um melhor desempenho no Planeta Arte é preciso usar o Mozilla Firefox.

3. Administração
Administrador e Docente
Esta funcionalidade permite o cadastro, edição e a exclusão de turmas e usuários. O botão
de acesso à “ADMINISTRAÇÃO” aparece na tela inicial (Minhas Turmas), sendo
disponibilizado somente para quem estiver vinculado ao sistema como Administrador ou
Docente.
O Docente tem acesso aos recursos: Cadastrar Novo Usuário, Cadastrar Nova Turma,
Excluir Turma e Enviar Mensagem. Para cadastrar ou enviar mensagem, preencha os campos
disponíveis. Para excluir turma, procure-a no sistema e exclua.
O Administrador tem acesso aos recursos: Cadastrar Novo Usuário, Editar Usuário,
Excluir Usuário, Cadastrar Nova Turma, Excluir Turma e Trocar Professor Responsável.
Logo, para criar usuário ou turma, basta preencher os campos necessários para os cadastros e/ou
realizar a devida procura no sistema a fim de fazer edições ou exclusões.

Tela Administração: criar usuário

4. Dados da Turma (com gerência para professor)
PROFESSOR – gerência e dados da turma
Monitor / aluno – somente dados da turma
Professor - Pode visualizar os Dados da Turma, com a possibilidade de registrar/editar
dados e habilitar funcionalidades. Em Opções da Turma, inserem-se ou editam-se os dados da
turma. Na aba Alunos, apresenta-se a lista de alunos da turma, com uma caixa de seleção ao lado
de cada um referente à opção de exclusão. O botão Adicionar serve para a inserção de alunos à
turma, através da procura por nomes no sistema. A aba Professor lista os professores da turma
com as opções de Adicionar e de Excluir professores auxiliares. A aba Monitores lista os
nomes dos monitores e oferece as opções de adição e exclusão dos mesmos. A aba
Funcionalidades lista as funcionalidades do PLANETA ROODA que são específicas para cada
turma. Nessa lista, o professor escolhe as funcionalidades que mais se adaptam à proposta
pedagógica da turma e também, se amplia ou limita a ação dos alunos dentro de determinadas
funcionalidades.
Aluno / Monitor - visualiza os dados da turma e as abas Colegas, Professor e
Monitores, sem a possibilidade registro, edição, adição ou exclusão.

Tela Dados da Turma: visualização dos alunos da turma

5. Biblioteca
Quando habilitada pelo Professor para sua turma, aparece para:
Professor, Monitor e Aluno.
Publicação e organização de materiais e links. Esta funcionalidade lista os materiais
enviados em forma de arquivos ou links para o acesso dos participantes da turma.
Professor/Monitor - (professor delimita, em Dados da Turma/ Funcionalidades, quem
pode enviar material para a biblioteca: somente formadores ou todos os usuários cadastrados na
turma). Para enviar material, preencha os campos necessários, escolha se é um link (preencha o
endereço no campo correspondente) ou arquivo (procure-o no seu computador). O usuário que
enviou um determinado material pode editá-lo, bem como o professor. E somente esse último,
pode excluí-lo.
Aluno – (se o professor configurar em Dados da Turma, o aluno também pode enviar
material e editá-lo). Visualiza os materiais da biblioteca através dos links ou realiza a procura
por: Título do Material, nome de Quem enviou ou Palavras do Material.

Tela Biblioteca: consulta e edição de material

6. Bate-papo
Quando habilitada pelo Professor para sua turma, aparece para:
Professor, Monitor e Aluno.
Bate-Papo é uma funcionalidade que permite a interação síncrona entre os usuários.
Através dela, é possível realizar uma discussão entre os integrantes de uma turma em tempo real
acerca de uma temática escolhida pelo professor ou monitor. Cada usuário escolhe uma cor de
letra e uma foto ou imagem para usar no bate-papo. Ao clicar em uma sala, esta aparece em uma
nova janela.
Professor / Monitor - cria sala de bate-papo, preenchendo os campos desta opção e, a
partir daí, os alunos têm acesso a ela. Para realizar uma consulta posterior ao encerramento da
discussão, basta procurar pela sala na opção Salas Arquivadas.
Aluno - acessa as salas criadas e arquivadas da turma. Pode salvar no computador através
do botão Salvar em PDF na janela da sala arquivada.

Tela Criar Sala no Bate-Papo

7. Projetos
Quando habilitada pelo Professor para sua turma, aparece para:
Professor, Monitor e Aluno.
Elaboração de projetos individuais ou em grupo, utilizando texto e publicação de
arquivos.
Professor/Monitor - (professor delimita em Dados da Turma/Funcionalidades, quem
pode criar tópico: somente formadores ou todos os participantes da turma). Cria tópicos de
projetos, com a possibilidade de edição e exclusão. Publica, edita e exclui mensagens, nas quais
envia arquivos e opta por deixar visível: para toda turma ou somente para o grupo. Insere e
visualiza comentários. No link histórico da mensagem, visualiza quem criou a mensagem e quais
participantes que a editaram. Para discussão e registro de aspectos do projeto e de suas
mensagens, acessa o botão Diário do Projeto. Para visualização da lista de mensagens e seus
respectivos históricos, usa o botão Histórico do Projeto. E para acessar os arquivos de cada
mensagem, clica no botão Arquivos do Projeto.
Aluno - acessa os projetos que participa e visualiza os dos colegas. Em seus projetos,
publica, edita e exclui mensagens, nas quais é possível enviar arquivos e optar pela visualização:
para toda turma ou somente para o grupo. Insere e visualiza comentários. No link Histórico da
Mensagem, visualiza quem criou a mensagem e quais participantes que a editaram. Para
discussão e registro de aspectos do projeto e de suas mensagens, acessa o botão Diário do
Projeto. Para visualização da lista de mensagens e seus respectivos históricos, usa o botão
Histórico do Projeto. E para acessar os arquivos de cada mensagem, clica no botão Arquivos do
Projeto. Se o professor configurar em Dados da Turma, o aluno também pode criar e editar
tópicos de projetos, sem a opção de excluí-los.

Tela Projetos

8. Fórum
Quando habilitada pelo Professor para sua turma, aparece para:
Professor, Monitor e Aluno.
Espaço destinado à interação assíncrona entre os usuários, organizando as mensagens na
forma de “árvore hierárquica”. Possibilita a discussão de uma temática com usuários contribuindo
em tempos e espaços diferentes.
Professor/Monitor - (professor delimita em Dados da Turma/Funcionalidades, quem
pode criar tópico: somente formadores ou todos os participantes da turma). Cria tópicos de
discussão, podendo editá-los e excluí-los. Envia e responde mensagens aos usuários. Exclui e
edita mensagens de alunos.
Aluno - acessa a lista de tópicos da turma. Envia e responde mensagens, sem a
possibilidade de excluí-las ou editá-las. O aluno também poderá criar e editar tópicos, se o
professor habilitar esse item em Dados da Turma.

Tela Fórum: visualização dos tópicos

9. Planeta Arte
Quando habilitada pelo Professor para sua turma, aparece para:
Professor, Monitor e Aluno.
A funcionalidade Planeta Arte é destinada à produção de desenhos e carimbos,
disponibilizando diferentes ferramentas. Os desenhos e os carimbos são feitos individualmente,
mas o aluno tem a possibilidade de visualizar aqueles feitos por outros usuários.
Professor/Monitor/Aluno – Ao acessar o Planeta Arte o usuário visualiza os botões
Criar Desenho, Criar Carimbo, além das listas de Meus Desenhos e Desenhos dos Colegas
com links, Meus Carimbos e Outros Carimbos. Pode também procurar desenho por Palavraschave ou Data.
Professor/Monitor – na opção Meus Desenhos e Desenhos de Colegas, o professor ou
monitor pode visualizar, editar, excluir o desenho selecionado, como também pode Visualizar
Lixeira, Restaurar Desenhos e/ou Limpar Lixeira. Também tem a opção de excluir e editar os
carimbos.
Aluno - na opção Meus Desenhos, pode visualizar, editar, excluir os desenhos
selecionados. Tem a possibilidade, ainda, de Visualizar a Lixeira e restaurar suas produções. Já
na opção Desenhos de Colegas, o aluno pode visualizar os desenhos criados pelos colegas.
Também tem a opção de excluir e editar os carimbos e ver os carimbos dos colegas. Para isso,
basta ir à opção Outros Carimbos.

Tela do Planeta Arte

10. Diário
Quando habilitada pelo Professor para sua turma, aparece para:
Professor, Monitor e Aluno.
O Diário permite que os usuários façam seus próprios registros e que os formadores e/ou
os colegas insiram comentários. Isso possibilita o acompanhamento do processo de aprendizagem
do aluno pelo professor e a colaboração entre os colegas.
Professor / Monitor - (professor delimita em Dados da Turma/Funcionalidades, quem
pode visualizar as mensagens do diário: somente formadores ou todos os usuários cadastrados
na turma). Pode inserir mensagens para seu próprio diário. Acessa o botão Ver Diário dos
Alunos, no qual visualiza e comenta as mensagens de cada aluno.
Aluno - escreve sobre suas dúvidas, desafios, descobertas e êxitos em forma de
mensagens que ficam listadas, informando data e hora de envio. Visualiza os comentários dos
formadores nas suas mensagens. Caso o professor habilitar em Dados da Turma, o aluno poderá
visualizar e comentar o diário dos colegas no botão Ver Diário dos Colegas e também ter
comentários desses nas suas mensagens.

Tela Diário: visão do professor

11. Documentação Pedagógica
Quando habilitada pelo Professor para sua turma, aparece para:
Professor ou Professor e Monitor
Funcionalidade destinada aos formadores e voltada à construção de um histórico da turma
através do registro e da publicação de arquivos, possibilitando acompanhar os alunos e as práticas
pedagógicas.
Professor/Monitor - (professor delimita, em Dados da Turma/Funcionalidades, quem
poderá acessar Documentação Pedagógica: somente professores ou professores e monitores
cadastrados na turma).
Na Documentação Pedagógica cria-se um documento e, a partir dele, o professor poderá
disponibilizá-lo na aba Público (visível a todos os alunos da turma) ou na aba Privado (visível
apenas para o professor e/ou monitor), o professor tem a opção de escolher se deseja enviar uma
tópico privado para um de seus alunos. Para isso, basta selecionar a opção Privado e escolher
para qual aluno deseja enviar.
Aluno – os alunos acessam a Documentação Pedagógica e, a partir daí, poderão ver o que
o professor lhes deixa na aba Público, isto é, um tópico igual para todos os alunos, ou o que lhe
foi escrito em específico na aba Privado que aparecerá apenas para o aluno selecionado.

Tela Documentação pedagógica: visão do professor na aba público

12. Planeta Pergunta
Quando habilitada pelo Professor para sua turma, aparece para:
Professor, Monitor e Aluno.
Os usuários podem adicionar questões e nelas criarem perguntas, com opção de editá-las e
excluí-las.
Professor e Monitor - O professor e o monitor podem criar, editar e excluir os
exercícios. Eles têm como opção, na aba Resultados, excluir ou editar a questão, assim como ver
nessa mesma aba os resultados do qüiz, quantos alunos responderam e quantos acertaram cada
questão, e/ou exportá-la(s) para outras turmas. Essas questões podem ser subjetivas, de múltipla
escolha ou de “verdadeiro ou falso”. Os exercícios são visualizados pelos alunos em ordem
cronológica. O professor pode escolher se os alunos responderão as questões em ordem
seqüencial ou aleatória.
Aluno - Se esse item for habilitado pelo professor, o aluno poderá criar, editar e excluir os
exercícios que criou. Também poderá ver o resultado de acertos de suas questões. Entretanto, não
poderá exportar as questões feitas.

Tela do Planeta Pergunta

13. Carteira
Professor, Monitor e Aluno.
Apresenta as informações pessoais disponibilizadas por cada usuário e a sua foto. Essas
informações podem ser alteradas conforme a preferência de cada um.
Para realizar alterações na carteira, clique em uma das opções do item TROCAR: Foto,
Dados ou Senha. Em DADOS, complete os dados pessoais que deseja disponibilizar e cadastre
um endereço de e-mail para ficar como padrão no PLANETA ROODA. A sua foto pode ser
inserida ou trocada através do botão FOTO. Para isso, clique no botão PROCURAR e selecione
arquivo da foto. No botão SENHA, você pode trocar sua senha.
A carteira de um usuário pode ser acessada por outros participantes, o que é possível
através dos nomes com links disponibilizados nas outras funcionalidades.

Tela Carteira

14. Comunicador
Professor, Monitor e Aluno.
Oportuniza a troca de mensagens instantâneas entre os usuários. Escolhe-se por visualizar
somente os integrantes de uma turma ou de todas as turmas. Para iniciar um diálogo, basta clicar
sobre o nome da pessoa.
•
•
•

Além disso, pode-se escolher a visibilidade para outros usuários:
Visível: aparece on-line, podendo-se enviar mensagens;
Invisível: o nome não aparece entre os usuários on-line, mas pode-se ver quem está;
Ocupado: aparece o nome, porém o link fica desativado para iniciar conversa.

Tela do comunicador

15. Configurações
Professor, Monitor e Aluno.
Nas Configurações, você pode personalizar a interface gráfica do PLANETAROODA,
trocando o tipo e a cor de fundo.

Tela das Configurações

16. Anotações
Professor, Monitor e Aluno.
Os usuários podem escrever e excluir mensagens para sua própria visualização. Cada
usuário tem acesso restrito às suas anotações. A funcionalidade pode servir como uma agenda ou
caderno pessoal.

Tela anotações

17. Contatos
Professor, Monitor e Aluno.
Na funcionalidade Contatos, você tem acesso aos nomes e e-mails de colegas,
professores e monitores. Esses nomes e e-mails encontram-se organizados na aba grupos, onde
aparecem as turmas ou grupos em que você está cadastrado ou grupos que você tenha criado. Ao
selecionar um dos grupos, encontrará os dados dos usuários nele cadastrados.
O usuário tem a possibilidade de Procurar contato pelo nome para qual colega ou aluno
irá enviar um e-mail ou selecionar todos para enviar a mesma mensagem para todo o grupo.

Tela dos contatos

18. Manual do PLANETA ROODA, Reportar Erro, Sair.

- Neste ícone, encontra-se o manual com o qual os usuários poderão tirar suas
dúvidas.

- Ao clicar nessa opção, o aluno sai do ambiente.

