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1. O MOODLE
O

MOODLE

(Modular

Object

Oriented

Dynamic

Learning

Environment) é um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), isto é, um sistema
de gestão de aprendizagem, na modalidade à distância, para auxiliar os
educadores

a

criar,

com

facilidade,

cursos

online

de

qualidade.

Este manual é um guia rápido que irá auxiliar o aluno no gerenciamento de seu
conteúdo no Moodle 2.8. Estão descritas atividades e funções principais, as
quais o aluno tem acesso no ambiente virtual.

2. Acesso à plataforma
Primeiramente, é necessário conhecer como está estruturada a
interface do Moodle. Para acessar o ambiente é necessário digitar o endereço
eletrônico http://ava.ciesa.br no navegador de sua preferência e será exibida a
página inicial do Moodle como mostra a Figura 1.

Figura 1: Tela Inicial do AVA

3. Cadastrando-se no ambiente

Para ter acesso ao curso desejado, é necessário primeiro cadastrarse no ambiente virtual de aprendizagem, para isso deve-se clicar no botão “Criar
uma conta” na Tela inicial.

A página seguinte deverá ser preenchida com os dados pedidos do
formulário.

Nome de Usuário é o mesmo que
login para acesso a plataforma e
sua senha de acesso.

Figura 2:Formulário de cadastro de conta

Após o preenchimento e envio do formulário o usuário receberá um email para a conclusão do cadastramento, sendo necessário somente clicar no
link de ativação que consta no e-mail.
Obs: Verifique em todas as pastas do seu e-mail, o acesso só será
liberado após a confirmação do cadastro.

Figura 3: Tela de confirmação de cadastro

Após entrar no AVA com seu login e senha que você criou no cadastro
de usuário você inicialmente irá para a sua página inicial, onde há a lista de todos
os cursos com disciplinas no AVA.
Observe que no canto superior direito, onde antes se encontrava a
palavra “Acesso”, surgiu em seu lugar, seu nome de usuário, junto com um link
que permite o aluno sair do ambiente.

Figura 4: Tela inicial do Aluno

4. Cadastrar-se em uma disciplina
Para cadastrar-se, o aluno deverá buscar o curso desejado e
inscrever-se na disciplina.
Exemplo:
1º Clicar em cima do Curso desejado

Figura 5: 1º passo cadastro na disciplina

2º Clicar em cima da disciplina que se deseja se inscrever.

Figura 6: 2º passo cadastro da disciplina

3º Clicar em Inscreva-me.

Figura 7: 3º passo cadastro da disciplina

5. Página Inicial do Curso
Após se inscrever na disciplina, o aluno terá acesso à página do
curso na qual poderá participar de fóruns, enviar arquivos, acompanhar
calendário de eventos dentre outras opções.

Figura 8: página inicial da disciplina

6. Fórum
É uma ferramenta de interação coletiva, que propícia o debate de
questões relacionadas aos temas de estudo, ao interesse da turma e à troca de
experiências entre os participantes do processo educativo (professores e
alunos).
O professor é responsável pela criação dos tipos de fórum, divididos
em cinco formatos:


Fórum de notícias: é um espaço criado pelo professor, destinado à
divulgação de avisos e outras informações importantes. O aluno tem
acesso somente à visualização do fórum.



Fórum Geral: é um fórum aberto, no qual o aluno, além de responder as
contribuições dos colegas, pode também inserir novos tópicos para
debate.



Fórum Perguntas e Respostas: é um fórum especial, onde os alunos não
tem acesso às contribuições (respostas) de seus colegas, até terem
efetivado a sua própria contribuição. Após a sua primeira contribuição
ser enviada, o fórum é liberado, passando a funcionar semelhante ao
Fórum Geral, que não há limitações de leitura contribuições ou criação
de novos tópicos.



Fórum de discussão: neste tipo de fórum, não existe mais discussões
separadas, apenas uma única grande linha de discussão.



Fórum por tópico: como o nome indica, é um fórum que limita a criação
de um único tópico por usuário, seja professor ou aluno. Respostas não
são limitadas.
Obs: Tópico no contexto de fórum seria um novo tema ou assunto a

ser discutido.

7. Entrega de atividades
Atividade que permite aos alunos o envio de trabalhos aos
professores em formato eletrônico (documento de texto, apresentação do
PowerPoint, etc.). Da mesma forma, o professor, pode usar a ferramenta para

entrega de notas e comentários da tarefa de forma individualizada e restrita a
cada aluno. As tarefas apresentam-se em quatro diferentes possibilidades:
Carregamento de arquivos: é utilizada quando o estudante deve
entregar um ou mais arquivos, como resposta à Tarefa, isso é definido pelo
professor nas configurações da Tarefa.
Texto online: é utilizada quando a resposta do estudante deve ser
entregue diretamente pelo formulário da Tarefa. Nesse caso, ele pode escrevêla utilizando o recurso do Editor de textos HTML.
Atividade off-line: é usada para registrar uma atividade realizada fora
do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nesse caso, o cadastro da Tarefa
habilita aos estudantes somente o acesso a sua descrição, enquanto que, para
os professores, habilita o registro das notas dessa atividade. Esta atividade é
usada quando o professor não necessita que os alunos entreguem algum
arquivo ou digitem algum texto, por exemplo, o professor quer que os alunos
leiam alguma página de um livro.

8. Wiki
Wiki é uma ferramenta para trabalho em grupo, no qual se desenvolve
um texto online colaborativo. Qualquer aluno pode acessar o wiki através do
ícone, os alunos podem inserir editar ou apagar trechos do texto. Mas não se
preocupem se algum outro aluno apagou ou modificou o trecho do texto que fez,
pois o wiki armazena as versões anteriores de cada aluno que podem ser
recuperadas a qualquer momento. Na função Wiki, existem as opções visualizar,
editar, deixar comentários, histórico (armazena as outras edições anteriores),
mapa (lista as páginas existentes) e arquivos.

9. Glossário
É uma ferramenta que possibilita a estudantes e professores o
cadastro de termos e suas respectivas definições, ou ainda, o cadastro das
perguntas mais frequentes da disciplina e suas respectivas respostas (FAQ).
Podendo ser definido também como um dicionário de termos, onde os alunos e

professores podem colocar alguns termos mais complexos ou interessantes com
a definição mais adequada para o caso trabalhado.

10. Chat
Permite a realização de uma discussão textual, em tempo real,
proporcionando um sentido de proximidade e presença, bastante semelhante a
uma conversa presencial. Basta clicar no link que uma nova janela será aberta,
dando início à conversa.

11. Escolha
O módulo escolha permite ao professor fazer uma pergunta e
especificar opções de múltiplas respostas. Resultados da escolha podem ser
publicados depois que os alunos responderam, após uma determinada data, ou
não.
Uma atividade de escolha pode ser usada


Como uma pesquisa rápida para estimular reflexão sobre um tópico



Para testar rapidamente o compreensão dos alunos



Para facilitar a tomada de decisões do aluno, por exemplo, permitindo os
alunos votarem em uma direção para o curso

12. Lição
Uma lição publica o conteúdo em um modo interessante e flexível. Ela
consiste em um certo número de páginas. Cada página, normalmente, termina
com uma questão e uma série de possíveis respostas. Dependendo da resposta
escolhida pelo aluno, ou ele passa para a próxima página ou é levado de volta
para uma página anterior. A navegação através da lição pode ser direta ou
complexa, dependendo em grande parte da estrutura do material que está sendo
apresentado.

13. Pesquisa de Avaliação
Este tipo de atividade o professor pode criar para realizar um
questionário de avaliação do curso. Tem como objetivo desenvolver avaliação
do aprendizado online do aluno. Com os resultados podem identificar as
tendências de cada aluno que foi caracterizado pelo processo de aprendizagem
no percorrer do curso. As perguntas geradas são do próprio ambiente e não
podem ser editadas.

14. Questionário
Consiste em um instrumento de composição de questões e de
configuração de questionários. As questões são arquivadas por categorias em
uma base de dados e podem ser reutilizadas em outros questionários e em
outros cursos.

15. Perfil
Ao entrar na página inicial, o aluno encontrará os seguintes opções
de menus do lado esquerdo.


Menu Principal



Navegação



Administração

Figura 9:Página Inicial

16. Navegação
Minha Página inicial - Ao clicar no link, abrirá uma página com um
resumo geral dos cursos em que o aluno está cadastrado, calendário,
mensagens, usuários disponíveis e painel de administração.
Páginas do site - Aparecem os links disponíveis em relação ao Moodle
e outros serviços.
Meu perfil - É possível visualizar o perfil, mensagens dos fóruns nos
quais o aluno é assinante, mensagens e arquivos privados
Meus cursos - Direciona para a Minha página inicial mostrando os
cursos em que o aluno está cadastrado.

17. Administração
Nesse menu existe a opção Minhas configurações de perfil, no qual o
aluno, ao clicar, poderá escolher entre modificar perfil, visualizar mensagens,
blogs ou badges.
Modificar perfil -alterar dados pessoais, fotos e demais informações.

Aqui o aluno poderá
carregar uma foto para
o seu perfil

Figura 10: Editar perfil de usuário

Modificar senha – permite ao aluno trocar a senha de acesso ao
AVA.

Figura 11:Alterar Senha

Mensagens - permite ao aluno gerenciar e configurar os métodos de
aviso para mensagens recebidas.

Figura 12: Editar mensagens

