
#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



CAMINHOS DE DOMÍNIO DO CANVAS
Trilhas de Aprendizagem

Guilherme Simoni
Instrutor de Treinamentos Canvas

gsimoni@instructure.com

Flavio Santos
Gerente de Sucesso do Cliente
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O que são os Caminhos
de Domínio do Canvas? 

● Uma ferramenta que permite o 
professor personalizar a experiência 
de aprendizado de seus alunos.

● Personaliza o conteúdo entregue com 
base no desempenho do aluno ou 
permite que o aluno escolha sua 
experiência de aprendizado.



Benefícios: Mais desafio!

Alunos com alto desempenho e notas mais 
altas...

… podem seguir um caminho diferente, 
executando tarefas alternativas e atividades 
complementares.



Benefícios: Reforço!

Alunos com menor desempenho e notas 
mais baixas…

… podem revisitar elementos importantes, e 
fazer uma nova versão da avaliação.



Benefícios: Escolhas pessoais!

É possível incorporar escolhas do aluno no 
processo de aprendizagem…

… adicionando partes no caminho de 
aprendizagem que permite que o aluno 
selecione o conteúdo desejado.



Configurando
Caminhos de Domínio



Ativando



Tarefa de
Origem (Gatilho)

Página de
Configuração

Regras
Condicionais

Liberação
Condicional

Vocabulário

Itens
Condicionais

Baixe aqui!

https://docs.google.com/document/d/1ZUSYguV0tGiCNF8yTHJPdXYz1qRf74ZwX_uGwt62Wck/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZUSYguV0tGiCNF8yTHJPdXYz1qRf74ZwX_uGwt62Wck/edit?usp=sharing


Tarefa de Origem (Gatilho)

● Uma das três atividades avaliativas do Canvas: 
Tarefa, Teste ou Discussão.

● Testes auto-avaliativos são a melhor opção 
pela classificação automática no final do teste. 

* Atribuir a atividade 
para todos os alunos.



Itens Condicionais

● Os objetos de aprendizagem Páginas, Tarefas, Testes e 
Discussões Avaliadas podem ser configurados como 
itens condicionais.

● Testes simulados, pesquisas e discussões não avaliadas 
não podem ser usados como item condicional.

● Arquivos, URLs e Ferramentas Externas adicionados 
diretamente ao módulo não funcionam como itens 
condicionais, precisam ser carregados dentro de uma 
página de conteúdo.



Itens Condicionais: Configuração
* Atribuir a atividade 

somente ao Caminhos 
de Domínio.

* Necessário marcar as páginas 
novamente sempre que copiar 

ou importar um curso.



Editar

Página de Configuração



Página de Configuração 



Página de Configuração: Regras Condicionais

TRILHA 1
0 - 39,99 pts

TRILHA 2
40 - 69,99 pts

TRILHA 3
70 - 100 pts



Página de Configuração: Liberação Condicional



Página de Configuração: Liberação Condicional



Página de Configuração: Liberação Condicional

Ou!



Considerações



Organização Lógica através de Módulos!



Visualização do Aluno para Testar!



Requisitos de Navegação pelo Módulo

OK! Itens 
condicionais 

sendo liberados 
no mesmo 

módulo vão 
seguir 

normalmente os 
requisitos de 
navegação 

configurados!

Visualização do AlunoVisualização do Professor



Itens Condicionais Lançados em Módulos Futuros e 
Pré-Requisitos de Navegação entre Módulos Habilitado

Cuidado! O Módulo 
futuro (2) que 

receberá o item 
condicional será 
marcado como 

concluído pois não 
apresenta nenhum 
conteúdo no exato 

momento que o 
Gatilho for entregue. 
Com isso o Módulo a 
frente dele (3), que 
possui pré-requisito 

configurado, será 
desbloqueado!

Visualização do AlunoVisualização do Professor



Itens Condicionais Lançados em Módulos Futuros e 
Pré-Requisitos de Navegação entre Módulos Habilitado

Alternativa! Uma 
saída é termos um 

item não condicional 
como apoio no 
módulo que irá 
receber itens 

condicionais. Dessa 
forma o módulo não 
fica vazio e não será 

marcado como 
concluído, 

protegendo a 
configuração de 

pré-requisitos que 
existe a frente.

Visualização do AlunoVisualização do Aluno



Relatórios e Dados!



Grupos de Tarefas e Pesos de Notas

Páginas de Conteúdo marcadas 
como item condicional aparecem 

como atividade avaliativa em 
Tarefas.

Tarefas de Origem (Gatilho) que não 
contam para nota devem ser 

alocadas em um Grupo de Tarefa 
com 0% de peso na nota.



Boletim de Notas
Atividades não atribuídas a 

estes alunos.

A qualificação final do aluno se calcula 
em função dos pontos obtidos sobre os 

pontos atribuídos a ele.



Demonstrações



1. Ensino Adaptativo



2. Ensino Adaptativo



3. Ensino Personalizado

* Hackeando o 
Caminhos de Domínio!

Kona Jones

https://community.canvaslms.com/people/kona@richland.edu/blog/2017/03/29/hacking-masterypaths
https://community.canvaslms.com/people/kona@richland.edu/blog/2017/03/29/hacking-masterypaths


Informação Adicional e
Recursos de Ajuda



Passo a Passo
1. Tenha o Caminhos de Domínio ativado em seu curso Canvas;

2. Construa o conteúdo pedagógico e organize a idéia de trilhas na área de 
módulos;

3. Configure os objetos - Páginas de Conteúdo e Atividades Avaliativas - para 
trabalharem com Caminhos de Domínio (Itens Condicionais);

4. Crie a Tarefa de Origem (Gatilho), configure as regras condicionais para 
formar trilhas e selecione quais itens serão liberados em cada trilha 
(Liberação Condicional);

5. Configure os requisitos de navegação pelos itens dentro do Módulo;

6. Teste o resultado com a Visualização do Aluno, redefinindo o Aluno Teste 
para validar todos caminhos!



Exemplo no Canvas Commons

Use este Módulo de exemplo para testar o Caminhos 
de Domínio!

Procure por Módulo de Prática do Caminhos de 
Domínio no Canvas Commons …

… e importe para dentro de um curso em branco de 
testes. Execute a visualização do aluno.

https://lor.instructure.com/resources/fbb7b2dc6fa74c5b86752176c64a8fbe
https://lor.instructure.com/resources/fbb7b2dc6fa74c5b86752176c64a8fbe


Guias de Ajuda do Canvas
Caminhos de Domínio
• How do I use MasteryPaths in course modules? 

• How do I allow a page to be a MasteryPath module item? 

• How do I add conditional content to a MasteryPath source item?

• How do I assign a conditional assignment for students to complete in MasteryPaths? 

• How do I view the MasteryPaths range breakdown results for an assignment? 

• Mastery Paths (Instructors) Video

Requisitos e Pré-Requisitos de Módulos
• How do I add requirements to a module? 

• How do I add prerequisites to a module? 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10442-4152668299
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13119-4152668278
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13121-4152668277
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10282-4152668309
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12862-4152668327
https://community.canvaslms.com/videos/2690-mastery-paths-instructors
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13134-415261967
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13092-415241433


Casos de Uso da Comunidade Canvas

Como estão utilizando o Caminhos de Domínio em outras 
instituições?

• Personalized Learning - Wayzata Public School, Minneapolis

• Addressing Different Levels of Knowledge - Various Schools

• Student Centered Learning Quest - Seminole County Public Schools

• Using Micro-credentials and MasteryPaths - Delgado Community College

https://community.canvaslms.com/videos/3769-myway-personalized-learning-with-canvas
https://community.canvaslms.com/groups/k12/blog/2017/08/14/addressing-different-levels
https://www.youtube.com/watch?v=AuzQhQPJCqg
https://community.canvaslms.com/videos/3946-my-place-my-pace-learning


Compartilhados por Usuários Canvas
Recursos da Comunidade Canvas

• Individualize Learning with Mastery Paths - Video

• Hacking Mastery Paths Blog

• Quick Intro to Adaptive Learning

• Mastery Paths with Badgr

• Mastery Paths: the Road Less Traveled

• Energize your class with Student-Centered Course Design

• Using Canvas to Model Professional Learning

• Mastery Paths Module Design Example 1

https://community.canvaslms.com/videos/2684-k12-study-hall-individualized-learning-with-mastery-paths
https://community.canvaslms.com/people/kona@richland.edu/blog/2017/03/29/hacking-masterypaths
https://community.canvaslms.com/videos/3713-quick-intro-to-adaptive-learning?sr=search&searchId=2f19adc9-3111-4c14-9bbf-71bda7ffb133&searchIndex=4
https://community.canvaslms.com/message/155769-re-mastery-path-and-badgr?commentID=155769#comment-155769
https://community.canvaslms.com/groups/k12/blog/2017/06/27/mastery-paths-the-road-less-traveled?sr=search&searchId=a5fe0031-eb6d-48d7-8ad2-fed516254cca&searchIndex=3
https://community.canvaslms.com/community/instcon/instructurecon-2018/blog/2018/08/04/instcon-draft?sr=search&searchId=a5fe0031-eb6d-48d7-8ad2-fed516254cca&searchIndex=12
https://community.canvaslms.com/groups/nc/blog/2017/10/12/using-canvas-to-model-professional-learning
https://community.canvaslms.com/groups/designers/blog/2019/05/06/mastery-paths-module-design-example-1


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

formulário para receber a Insígnia 
Digital OpenBadge deste evento:
bit.ly/canvaslive3

● Comente que outros temas gostaria 
que fossem apresentados!

Obrigado! 

http://bit.ly/canvaslive3


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

