
#sigaaprendendo

Você está acompanhando um evento do CanvasLIVE em Português.

As sessões do CanvasLIVE em Português são apresentadas por 
membros da Comunidade Canvas e/ou funcionários da Instructure para 
ajudar os usuários do Canvas a melhorar seu ensino e aprendizagem 
com o Canvas.

NOTA: As opiniões e pensamentos expressos nestes eventos não são 
as opiniões e pensamentos oficiais do Canvas ou Instructure.

Aproveitem!

LIVE.CANVASLMS.COM
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Insígnias Digitais
…ou Emblemas, ou Medalhas! 

● É a representação online de uma realização 
ou habilidade aprendida.

● Bastante utilizada em jogos e outros 
ambientes online para:

○ Motivar comportamentos
○ Reconhecer realizações
○ Estabelecer credibilidade

escoteiro Russell!



E por que não na Educação? 

● Insígnias Digitais podem ser emitidas por escolas, 
instituições comunitárias, organizações profissionais, etc.

● Podem representar ilimitadas opções de habilidades e 
conhecimento.

● Podem ser adquiridas por qualquer pessoa ao concluir 
um curso, um programa, um projeto… ou ao demonstrar 
ter dominado certas habilidades.

● Podem ser compartilhadas online.



Insígnias Digitais na Educação

O aprendizado não 
acontece apenas na sala de 
aula e o reconhecimento 
pode acontecer em 
atividades fora da escola.

As insígnias 
transformam o 

aprendizado em algo a 
ser perseguido a vida 

toda.

Estimulam a autonomia do 
aluno e a estabelecer e 

cumprir objetivos.



Insígnias Digitais podem ajudar em:

Motivar e 
engajar os 
estudantes

Estimular 
colaborações

Certificações 
oficiais

Reconher 
conquistas

Networking e oportunidades 
de trabalho



● Criado pelo Mozilla em 2011 e administrado pelo IMS 
desde 2017.

● É um padrão ou grupo de especificações para receber, 
emitir, armazenar e exibir insígnias em diferentes 
lugares/apps de forma segura e com validação.

● Uma insígnia digital contém metadados de conquistas 
encapsulados em arquivos de imagens na forma de uma 
insígnia digital.

● Esta insígnia pode ser confirmada por um validador 
OpenBadge.

https://www.imsglobal.org/


Dentro de uma insígnia digital OpenBadge encontramos:

○ Nome da insígnia
○ URL da insígnia (descrição)
○ Critério da insígnia
○ Emissor
○ Data da emissão
○ Receptor
○ Tags
○ Alinhamentos (padrões)
○ Data de validade
○ URL de evidência



● Ao receber uma insígnia em um curso Canvas o aluno pode criar uma conta 
em Badgr.io para usá-lo como repositório para suas insígnias e 
compartilhá-las online no LinkedIn, Facebook e Twitter.

● O repositório do Badgr organiza as insígnias recebidas em cursos Canvas 
ou em outros lugares.

● Dentro e fora do Canvas, Badgr é uma plataforma 
gratuita e de código aberto para emissão e coleta 
de OpenBadges e também a exibição e 
rastreamento das conquistas de um aluno.

https://badgr.com/


● As funcionalidades do Badgr podem ser trazidas 
para dentro do Canvas!

● Qualquer professor pode adicionar o Badgr em 
seu curso para premiar insígnias e monitorar o 
avanço de seus alunos.

● Badgr é facilmente instalado no Canvas como 
uma ferramenta externa LTI.



Badgr para o Professor:
● Premiar insígnias automaticamente quando 

alunos completam Módulos.

● Criação de insígnias e emissores 
diretamente pelo Canvas.

● Monitorar o progresso dos alunos e baixar 
relatórios CSV.

● Compartilhar emissores e insígnias na 
instituição.

● Habilitar o ranking de insígnias do curso.



Badgr para o Aluno:
● Monitorar seu próprio progresso pelo 

curso.

● Visualizar premiações futuras ao 
completar módulos.

● Baixar insígnias e compartilhar 
diretamente no LinkedIn, Facebook e 
Twitter.

● Participar de uma experiência 
gamificada com o ranking de insígnias.



1. Checklist de Instalação do Badgr
1. Criar uma conta Badgr em Badgr.io com o mesmo e-mail usado 

para logar no Canvas.

2. No portal do Badgr, acessar as chaves de integração em Account / 
App Integrations.

3. No Canvas, localizar o aplicativo externo 
Badgr no nível de Conta, Subconta ou Curso 
acessando Configurações / Aplicativos e 
buscando por Badgr. Selecionar 
preferencialmente Badgr US.

4. Adicionar o aplicativo utilizando as chaves de 
integração. O nome da aplicação pode ser 
alterado nesse momento.
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https://badgr.io/


1. Checklist de Instalação do Badgr
Modo Alternativo Customizado por XML

1. No portal do Badgr baixe a configuração XML neste link: 
https://support.badgr.com/portal/kb/articles/all

2. Editar o XML alterando as variáveis property name="text" 
do documento. 

3. No Canvas, no nível de Conta, Subconta ou Curso, 
navegar até Configurações / Aplicativos e clicar em Exibir 
Configurações de Aplicativos e em seguida + Aplicativo.

4. Adicionar um nome para aplicação, adicionar as chaves de integração e colar a configuração 
XML.

Desta forma é possível editar a forma como o Badgr é exibido nos 
menus de navegação do Canvas!
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https://support.badgr.com/portal/kb/articles/all


2. Checklist de Configuração no Curso
1. Certifique-se de ter seus módulos criados e publicados.

2. Certifique-se de ter os objetos de aprendizagem dentro 
dos módulos criados e publicados e os requisitos de 
conclusão do módulo configurados.

3. Abra o Badgr dentro do curso (é possível que tenha 
que habilitá-lo como item da navegação do curso).

4. Crie ou selecione um Emissor (Issuer) de insígnias (só é 
possível utilizar um emissor no curso).

5. Crie e atribua insígnias para cada Módulo, descrevendo 
o critério de emissão da insígnia (utilize o criador de 
insígnias do Badgr ou carregue imagens com tamanho 
400x400 e formato PNG).
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2. Checklist de Configuração no Curso
Configuração Opcional/Adicional

1. Opcionalmente pode-se adicionar um item do Badgr na lista de 
objetos do Módulo.

2. Este novo objeto abre uma nova configuração possível, habilitar a 
entrega de uma evidência para o recebimento da insígnia, que vai se 
somar à conclusão dos itens do Módulo como critério.

3. Adicione um novo item ao módulo em Ferramenta Externa / Badgr.

4. Selecione este item após criá-lo e marque a opção Evidência 
(Evidence Required).

Ao acessar essa página o aluno deverá enviar uma URL como 
evidência para adquirir a insígnia!
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3. Monitorando o Progresso dos Alunos
● A aba de progresso do Badgr exibe as 

conquistas de cada aluno.

● Ao abrir uma insígnia adquirida é possível 
se comunicar com o aluno ou revogar a 
conquista.

● O ranking de insígnias pode ser habilitado 
na aba Leaderboard. Ele pode criar uma 
experiência de gamificação entre os 
alunos do curso.

● É possível ocultar os nomes dos alunos 
criando pseudônimos de anonimato. 

Progresso dos Alunos

Ranking de Insígnias

Insígnia do Aluno



4. Portal do Badgr
1. Fora do Canvas, no Portal do Badgr, o professor também 

pode administrar as insígnias emitidas e até emitir 
insígnias usando o próprio portal (clique em award).

2. Um administrador ou coordenador da instituição pode 
compartilhar os emissores e insígnias criados em sua 
conta Badgr com outros professores clicando em 
Manage Staff dentro da tela do Emissor (Issuer).

3. O aluno, ao acessar o portal com sua conta Badgr, pode 
gerar uma versão de certificado da insígnia recebida 
clicando em Print Certificate (imprimir certificado) dentro 
da tela da insígnia.
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Badgr Pro ($)
● A assinatura do Badgr Pro permite à 

instituição entender em profundidade as 
conquistas de aprendizado de seus alunos.

● Que insígnias os alunos estão 
conquistando?

● Quais são compartilhadas com mais 
frequência e onde?

● Que professor e curso é mais efetivo com 
as insígnias?

● Como uma mesma insígnia se desenvolve 
em diferentes cursos ou diferentes 
períodos?



Outras Ferramentas de Insígnias Digitais

Open Badge 
Factory

https://www.eduappcenter.com/apps/752
https://www.eduappcenter.com/apps/652
https://www.eduappcenter.com/apps/96
https://www.eduappcenter.com/apps/1146
https://www.eduappcenter.com/apps/426
https://www.eduappcenter.com/apps/426


Sua Insígnia Digital de Participação
● Informe seu e-mail através deste 

formulário para receber a Insígnia 
Digital OpenBadge deste evento:
bit.ly/canvaslivebr

● Comente que outros temas gostaria 
que fossem apresentados!

Obrigado! 

http://bit.ly/canvaslivebr
http://bit.ly/canvaslivebr


● Informações Canvas: 
○ Badgr for Canvas - Set Up Doc
○ How do I add requirements to a module? 

● Informações Badgr:
○ Creating a Badgr Account - Usar o mesmo e-mail de login no Canvas.
○ How do I share my badges from Canvas?
○ How do I create an issuer profile in Badgr?
○ How do I create a badge in Badgr to award?
○ How do I automatically award badges in a Canvas course?
○ How do I revoke or remove a badge in Badgr?
○ How do I track Canvas course progress as a teacher using Badgr?
○ How do I use Badgr’s Course Leaderboard in Canvas?
○ How do I accept evidence URLs in Canvas courses?
○ Badgr Pro for Canvas

● Informações do OpenBadges:
○ OpenBadges.org

Informações de Referência
Curso Gratuito sobre o 

Badgr e Canvas no 
CanvasNet

https://community.canvaslms.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/15191-102-1-112968/Badgr%20for%20Canvas%20-%20Setup%20Doc%20V4.pdf
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13134-415261967?sr=search&searchId=b981dbe5-606f-484f-b373-3e19eb00d466&searchIndex=7
https://badgr.io/signup
https://support.badgr.io/pages/viewpage.action?pageId=35389475
https://support.badgr.io/pages/viewpage.action?pageId=327776
https://support.badgr.io/pages/viewpage.action?pageId=327768
https://support.badgr.io/pages/viewpage.action?pageId=327781
https://support.badgr.io/pages/viewpage.action?pageId=2981931
https://support.badgr.io/pages/viewpage.action?pageId=327762
https://support.badgr.io/pages/viewpage.action?pageId=327780
https://support.badgr.io/pages/viewpage.action?pageId=30572546
https://support.badgr.io/display/BSKB/Badgr+Pro+for+Canvas
https://openbadges.org/
http://www.canvas.net/browse/concentric-sky/courses/gamify-courses-badgr
http://www.canvas.net/browse/concentric-sky/courses/gamify-courses-badgr
http://www.canvas.net/browse/concentric-sky/courses/gamify-courses-badgr
http://www.canvas.net/browse/concentric-sky/courses/gamify-courses-badgr
http://www.canvas.net/browse/concentric-sky/courses/gamify-courses-badgr


Participe...
● live.canvasLMS.com

‘Siga’ para ser notificado dos próximos eventos

● Junte-se à Comunidade do Canvas em Português
https://community.canvaslms.com/community/br

● Se deseja obter mais informação sobre nossos serviços de 
capacitação, entre em contato com seu Gerente de Sucesso Canvas.

https://community.canvaslms.com/community/br

