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Breve enquadramento 

Atualmente, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) vêm-se tornando grandes 

aliadas das instituições de ensino, pois os ambientes de aprendizagem virtual apresentam-

se como alternativas de ampliação e complementação da sala de aula convencional. O uso 

dessas tecnologias favorece as trocas de experiências dando suporte à construção coletiva 

do conhecimento. 

Quando analisamos o grande índice de reprovação em determinadas disciplinas, a 

tendência é de introduzirmos aulas de recuperação paralela nos mesmos moldes. 

Entretanto, com o uso das tecnologias a aposta deve ser otimização do processo de 

recuperação através do uso de um ambiente virtual de aprendizagem, como por exemplo 

a plataforma Moodle, visando os seguintes objetivos:  

 Explorar novas possibilidades de uso das tecnologias;  

 Utilizar a plataforma como ferramenta de apoio às disciplinas regulares;  

 Instigar a colaboração entre alunos na promoção da aprendizagem; 

 Minimizar o número de alunos com dependências nas disciplinas do curso;  

 Atender às necessidades do aluno-trabalhador, podendo este adequar ao seu 

cotidiano, momentos para estudo a qualquer tempo e espaço;  

Nessa proposta o professor da disciplina se responsabiliza pela preparação de todo o 

material disponível na Plataforma Moodle e conta com um aluno monitor/tutor que 

assessora tanto o professor como os demais alunos envolvidos neste projeto. São 

disponibilizados na Plataforma Moodle o material de apoio e as atividades que deverão 

ser executadas no decorrer de cada módulo, contemplando todo o conteúdo estudado 

durante o semestre letivo.  

As dúvidas podem ser dirimidas tanto online, via Plataforma Moodle, como 

presencialmente com o monitor e/ou professor.  

O Ensino a Distância é uma modalidade de ensino formal, caracterizado pelo 

distanciamento físico e temporal entre os sujeitos – professores e alunos, na qual as TIC, 

são utilizadas como meios de partilhar o conhecimento. Nesse sentido, o aluno possui 
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flexibilidade para escolher o dia, o horário e o local mais adequado às suas necessidades 

para realizar os seus estudos. 

Essa modalidade de ensino possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos 

didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 

informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios 

de comunicação. 

1. Tutorial para utilização da plataforma a moodle 

 Informações gerais 

Moodle é um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) criado, em 1999, pelo 

australiano Martin Dougiamas. O software é livre e pode ser utilizado por qualquer pessoa 

com o objetivo final de apoiar a aprendizagem. A palavra Moodle quer dizer “Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment”, e isso é o que profissionais da 

educação utilizam para dar um significado ao software. 

O Moodle é uma plataforma gratuita para gestão e desenvolvimento de atividades na 

modalidade de Ensino a Distância (EaD). As inúmeras opções de recursos aliados à 

flexibilidade de criação que a plataforma oferece, a tornam uma das melhores plataformas 

a serem utilizadas em EaD.   

Para iniciar o processo de criação de um ambiente para disciplina, curso ou atividade na 

plataforma Moodle, docentes e discentes devem entrar em contato com a equipa do LED  

(Laboratório de Educação a Distância), através do email (led@cv.unipiaget.org) ou no 

horário de atendimento presencial. 

1.1 Acesso a plataforma 

Para criar uma conta de Docente as informações que devem enviar por email são: 

 Sigla de docente; 

 Nome completo; 

 Endereço eletrónico (email); e  

 Nome da(s) disciplina(s) que leciona. 
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Após o registo, receberá através do endereço eletrónico fornecido, um utilizador e uma 

senha de acesso e as instruções de acesso.  

Para recuperar uma conta já criada, enviem o nome e o email. 

Para que os alunos tenham acesso á plataforma é necessário que estes tenham uma conta 

de acesso, conta essa que este devem solicitar ao LED através do email ou de forma 

presencial no horário de atendimento, ou ainda s conta pode ser solicitada pelo Docente 

fornecendo as informações (Número de aluno, Nome completo e Email). Ainda o registo 

do aluno pode se feito depois da matrícula, sendo que as informações de acesso, um 

utilizador e uma senha de acesso e as instruções de acesso, serão enviadas por email.  

Para que os alunos tenham acesso a disciplina é necessário que disponham de uma senha 

de inscrição na disciplina ou serem inscritos. Para terem uma senha de inscrição o docente 

da disciplina deve criar esta senha e disponibilizá-la aos alunos, ou os alunos podem 

solicitar a inscrição na disciplina ao LED. 

Ao acederem ao ambiente disponibilizado, inicia-se a organização/criação/configuração 

do ambiente a partir das especificidades do curso, disciplina ou atividade, considerando 

o perfil dos envolvidos.  

1.2 Recursos do moodle 

 Disponibilizar vídeo-aulas; 

 Estimular a aprendizagem partilhando, por meio dos fóruns pedagógicos; partilha 

de ficheiros, gestão de cursos, interação com outros professores e alunos por meio 

de chats ou fóruns. 

 Já os alunos têm à disposição os seguintes recursos: rever o calendário das aulas; 

enviar tarefas finalizadas aos professores; colocar questões e tirar dúvidas sobre 

temas abordados nas disciplinas, interagir com os colegas, entre outros. 

 

1.2.1 Criar, gerir e disponibilizar os conteúdos  

Os alunos podem aceder vídeos, documentos e testes. Um chat do curso também pode ser 

ativado, permitindo que os alunos se comuniquem com os professores e outros alunos em 

um ambiente seguro.  
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Cada sala de aula e curso a plataforma, pode ser personalizada pelo gestor (Docente). Por 

exemplo, um professor pode optar por fornecer um espaço de partilha de conteúdo que os 

alunos podem editar, enquanto outro pode optar por usar um fórum privado para 

discussões online. 

1.2.2 Armazenamento de ficheiros 

A plataforma funciona como um local para guardar conteúdos, sejam documentos, vídeos, 

imagens ou áudios. Ele consegue fazer o seu próprio cronograma de estudos, sem precisar 

seguir uma ordem preestabelecida. Além disso, a organização é feita por meio de pastas 

temáticas, o que permite ao aluno uma rápida visualização do que precisa – essa é mais 

uma forma para auxiliar sua interação com a plataforma. 

1.2.3  Interação 

Na plataforma é possível criar fóruns de discussão, com tópicos de assuntos e assim 

interagir através de mensagens assíncronas (Chat) e mensagens síncronas. É preciso ter 

um espaço em que os alunos possam trocar ideias e tirar suas dúvidas com os professores.  

1.2.4 Atendimento por meio de agendamento 

Os alunos podem agendar reuniões com os professores. Para sua correta utilização, é 

importante que o professor especifique os horários, o dia e o período em que ele ficará 

disponível no sistema para esse atendimento, e os alunos ficam responsáveis por marcar 

o seu horário no sistema. 

Essa agenda também possibilita o registo dos atendimentos realizados durante o curso. 

Essas reuniões podem ser presenciais ou online por meio mensagens assíncronas (Chat). 

Basta o aluno ver qual lhe agrada mais. 

 Informações específicas 

1.1 Passo a passo para os estudantes 

1.1.1 Ter uma conta no Moodle 

Caso o aluno não tenha pode solicitar a criação no gabinete do LED sala B212 no horário 

de atendimento e/ou através do correio eletrónico (email) do LED (led@cv.unipiaget.org) 

enviando as seguintes informações: 

 Número do aluno; 
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 Nome completo; 

 Endereço eletrónico (Email) válido. 

Utilização da plataforma 

1.2 Efetuar o login no sistema: 

a) No canto superior direito, escolher a opção LOGIN 

 

b) É pedido as credenciais de acesso: 

 

c) Após o login no sistema o aluno deve escolher a disciplina a que está inscrito: 
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d) Depois é navegar livremente pelos conteúdos da disciplina 
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1.3 Passo a passo para docentes 

1.3.1 Ter uma conta no Moodle 

1.3.2 Efetuar o login no sistema: 

a) No canto superior direito, escolher a opção LOGIN  

 

 

b) É pedido as credenciais de acesso: 
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c) Após o login no sistema 

 

d) Depois é navegar livremente pelos conteúdos da disciplina 

e) Para inserir conteúdos é necessário ativar o modo de edição 
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f) Após ativar o módulo de edição este ativa um conjunto de recursos assim como 

as configurações da disciplina no lado direito. 
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1.3.3 Adicionar uma atividade ou recurso 

Ao adicionar uma atividade ou recurso teremos a possibilidade de criar um fórum de 

discussão, criar um teste de avaliação, envio de trabalhos dos alunos entre outras 

atividades e recursos é só escolher e clicar em adicionar: 

 

 

1.3.4 Inscrição dos alunos 

A inscrição dos alunos na disciplina pode ser feita de duas formas 
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a) O docente faz a inscrição dos alunos inscritos na disciplina, para isso o docente 

deve ir ao menu no lado direito e escolher a opção Utilizadores: 

b) Escolher a opção Utilizadores inscritos: 
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c) Escolher a opção Inscrever utilizadores: 

 

d) Depois pesquisar pelos nomes dos alunos 

 

OU 

a) Através da Auto inscrição feita pelos alunos 



 

 
 

 

 16

O docente configura com um nome e uma senha da inscrição, para isso, o docente 

deve ir ao menu no lado direito e escolher a opção Utilizadores e depois Métodos 

de inscrição 

 

 

 

 

 

b)  É necessário ativar a opção Autoinscrição (Alunos): 
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c) Depois deve-se escolher a opção ativar para aceder as configurações: 

d) Após ativar a configuração é necessário preencher os campos: Nome 

personalizado da instância e Senha de inscrição: 

 

 

Após essas configurações escolher a opção guardar e depois disponibilizar as senhas para 

os alunos e estes se inscrevem automaticamente. 

 

2. Utilização da plataforma Zoom 

O Zoom é uma plataforma que une videoconferência na nuvem, reuniões online simples, 

mensagens em grupo e uma solução de sala de conferência fácil de usar, qualquer docente 

pode por si só efetuar uma sessão de videoconferência e partilhar o link com os seus 

alunos para que esses possam ingressar na sala de aula virtual em qualquer local onde 

possa estar.   
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Os alunos acedem diretamente à videoconferência, podendo partilhar não só o vídeo, 

como as apresentações e ficheiros que considerem convenientes para a aula, mas também 

o Zoom permite-nos gravar vídeo aulas e posteriormente disponibilizá-los aos alunos.  

2.1 Passo-a-passo 

2.1.1 Acesso 

Para entrar, basta aceder https://zoom.us e clicar em “Efetuar Login”. Em seguida, é 

possível Efetuar Login usando as contas de redes sociais como o Google, Facebook ou 

pode-se criar uma nova conta na plataforma Zoom.   

 

 

 Nota: caso o docente não tiver uma conta no Zoom, poderá selecionar “Inscrever-se” 

para criar uma nova conta Zoom. 
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Nota :o docente  Irá receber um email de confirmação para ativar a sua conta Zoom. 

Localizar o Zoom App 

Assim que tiver  concluído a ativaçao da  conta  ou efetuado login, deve-se clicar  em 

Realizar “Nova Reunião” e o aplicativo do ambiente  de trabalho fará o download 

automático. Como alternativa, é possível clicar no link de download no rodapé em 

https://zoom.us/ou diretamente de https://zoom.us/download (Zoom para 

computadores) 

 

Para descaregar a plataforma zoom para os dispossitivos móveis : 

 Para iOS, visite a App Store da Apple e pesquise “zoom” ( para quem usa o 

telemovel da marca iphone ) 
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 Para Android, visite a Google Play e pesquise “zoom” ( para quem usa telemovel 

com sistemas operativos android) 

Nota: o número da versão do cliente está localizado na parte inferior desta caixa de 

diálogo. 
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2.1.2 Tela Inicial  

Assim que tiver efetuado login, verá a caixa de diálogo principal conforme mostrado 

abaixo. O guia padrão será “Iniciar 
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1. Clique em Iniciar sem vídeo para iniciar uma reunião compartilhando sua “área 

de trabalho” ou “aplicativo” 

2. Clique em Iniciar com vídeo para iniciar uma reunião com vídeo 

3. Clique em Agendar para configurar uma reunião futura 

4. Clique em Entrar para participar de uma reunião que já foi iniciada  

5. Clique em Partilhar Tela para partilhar sua tela em um Zoom Room, digitando a 

chave de compartilhamento ou ID da reunião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Como participar em uma   Aula/Reunião  

Opção 1: Inscreva-se usando o URL fornecido. 

 Abra o email, o boletim informativo, o convite do calendário ou outra comunicação que 

contenha um link para a reunião pré-agendada e clique no URL para ingressar na Reunião 

de Zoom. 

 Opção 2: Ingressar usando o ID da reunião. 

1º Abra o aplicativo de desktop Zoom. 

2º Clique no botão Início. 

3º Clique em Ingressar  e digite o ID da reunião fornecido e seu nome. 
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Depois de ingressar na reunião, você pode conectar o áudio de três maneiras diferentes: 

 Usando áudio do computador (recomendado). 
 Discando para uma ponte de conferência a partir do seu telefone. 

 

2.1.4 Práticas recomendadas durante uma aula / reunião 

• Entre no cliente da área de trabalho Zoom e mantenha-se conectado. 

• Verifique a velocidade da sua internet. Se você usa Wi-Fi gratuito, pode ser necessário 
manter a câmara desligada para melhorar a qualidade. 

• Ligue a câmara e coloque-a no nível dos olhos. 

• Mantenha o som desligado, a menos que esteja falando para reduzir o ruído de fundo. 

• Certifique-se de sentar em um local bem iluminado e silencioso. 

2.1.5 Informações úteis para os docentes 

Como hospedar uma reunião ad-hoc? 

 Abra  seu aplicativo de desktop Zoom. 
 Clique no botão Início no canto superior esquerdo.  

 Pressione o botão Nova reunião.  

 Na reunião, clique no botão de convite na parte inferior da tela para adicionar 
utilizadores adicionais.  
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2.1.6 Gravando uma aula no Zoom  

 Quando estiver em uma reunião, clique no botão Gravar. 

 

Nota: se ativado, todos os participantes receberão uma caixa pop-up informando que a 

reunião está sendo gravada. Se concordarem em ser gravados, deverão clicar em  

Continuar, caso contrário, poderão escolher Sair da Reunião e serão expulsos.  

2.1.7 Acesso aos links das aulas gravadas  

Para aceder os links de gravação,  basta aceder zoom.us/recording no seu navegador,  será 

solicitado a inserir suas credenciais de login se não estiver conectado à sua conta Zoom.  

Pressione o botão Partilhar ao lado da gravação que você deseja distribuir. Você pode 

atualizar as configurações de compartilhamento e distribuí-las usando o link fornecido. 

2.1.8 Agendamento de video-conferências pelo docente  

Os docentes podem agendar reuniões do Zoom e postar os links da reunião na sala de aula 

do sistema na plataforma  aprendizagem da universidade (moodle)  ou simplesmente em 

um documento online organizado. 
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2.1.9 Docente como afitrião  

Como anfitrião de uma aula/reunião, o docente  pode gerir os participantes, como 

renomear, silenciar, interromper o vídeo e outros controlos para os outros participamtes, 

o docente tem autoridade máxima como afitrião  

 

 

2.1.10 Vídeo ON/OFF 

Uma vez em uma reunião, o docente pode ativar seu vídeo clicando no ícone “Iniciar 

vídeo” na parte inferior esquerda da tela. Para desligá-lo, clique no ícone "Stop Video". 

 

2.1.11 Son ON/OFF 

Para garantir um ruído de fundo mínimo durante a aula do Zoom, é recomendável 

silenciar todos na ligação quando eles não estiverem falando. Para fazer isso,  o deve-se 

clicar no ícone Participantes na parte inferior aparecerá a lista dos participantes na reuniao 

e em seguida no menu com e disligar o som dos participante, tambem é possivel cada 

participante desativar o seu proprio son atravez desse botão. 

 

2.1.12 Chat no Zoom  

Os participantes da reunião (aula) podem fazer perguntas durante uma reunião do Zoom 

por meio do bate-papo da reunião, deve-se clicar no ícone "Bate-papo" no canto inferior 

direito da tela. 
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• Depois que o painel de bate-papo abrir à direita, poderá visualizar e responder a todas 

as conversas públicas. 

• Use os três pontos para escolher se deseja enviar mensagens para todos os participantes 

da reunião ou para o algum contato em particular. 

2.1.13 Partilha da Tela  

 

Clique no ícone “Partilhar tela” na parte inferior da tela para partilhar sua área de trabalho. 

Se deseja partilhar janelas ou aplicativos específicos, pode optar por fazê-lo na caixa de 

diálogo. 

 

2.1.14 Aspetos a serem levados em conta quando se faz uma aula por 

videoconferências  

1. Predefinir a reunião para silenciar os microfones dos participantes na entrada. Isso 

ajuda a evitar ruídos de fundo e permite que seus alunos se concentrem em sua 

lição. 
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2.  Olhar para a câmara para criar contato visual com os alunos. Isso ajuda a criar 

uma conexão mais pessoal enquanto ensina por vídeo. 

3. Reservar um segundo para verificar o bate-papo ou o vídeo do aluno (se estiver 

com a câmara ativada) para fazer check-in com os alunos e obter feedback. 

4. Falar como se fosse uma aula presencial, garantir uma distância apropriada do 

microfone para obter uma melhor experiência de áudio. 

5.  Ao fazer uma apresentação, partilhar imagens, ficheiros ou vídeo, os alunos 

devem ter um momento para abrir ou absorver o que será compartilhado. 

6. Fazer uma pausa. Reservar um momento após o final dos comentários para que os 

alunos se envolvam antes de dar continuidade a aula. 
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3. As Boas Práticas no e-learning 

No início de uma experiência docente em ensino online não haverá espaço para 

grande criatividade.  Então, é recomendável seguir o mais rigorosamente possível, os 

modelos pedagógicos propostos pela Universidade, que nesse caso são: A 

plataforma Moodle para a gestão da disciplina e a plataforma ZoomMetting para a 

interação através de vídeo conferência com os alunos e a gravação das aulas 

para posterior partilha com os alunos. As experiências que se vão adquirindo permitirão 

a inovação e criatividade e também experiências acumuladas que permitam dar respostas 

mais adequadas a diversas situações que possam surgir.  

Com uma taxa de utilização das tecnologias bastante aceitável, sobretudo para os jovens, 

mas, com hábitos de focalização de interesse mais nos resultados da avaliação que no 

saber, no desenvolvimento de competências e no trabalho académico, em que o 

entretenimento e o divertimento são mais apelativos, recomenda-se os seguintes:  

 Uma boa gestão do tempo é muito importante por isso, as vídeo-aulas, não devem 

passar de 1 (uma) hora de gravação (o ideal é de 30 a 40 minutos);  

 As interações presenciais com os alunos (através de videoconferência) podem ter 

a duração de uma aula normal (uma hora e quarenta minutos à duas horas);  

 Aconselha-se a utilização e a exploração aprofundada dos recursos da plataforma 

Moodle;  

 Utilizar outras formas de interação com os alunos além das videoconferências;  

 Aconselha-se a utilização da plataforma Zoom Meeting, para esclarecimentos de 

dúvidas, apresentação de trabalhos, entre outras atividades que requerem a 

presença do aluno;  

 Manter o software Zoom Meeting sempre atualizado na última versão;  

 Predefinir a reunião para silenciar os microfones dos participantes na entrada. Isso 

ajuda a evitar ruídos de fundo e permite que os alunos se concentrem no docente.  

 Verificar a câmara para criar contato visual com os alunos. Isso ajuda a criar 

uma conexão mais pessoal enquanto ensina por vídeo.  
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 Reservar um tempo para verificar o “bate-papo” ou o vídeo do aluno (se estiver 

com a câmara ativada) para verificar com os alunos e obter feedback.  

 Falar como se fosse uma aula presencial, garantir uma distância apropriada do 

microfone para obter uma melhor experiência de áudio.  

 Ao fazer uma apresentação, partilhar imagens, ficheiros ou vídeo, os alunos 

devem dispor de um tempo para abrir ou absorver o que é será partilhado.  

 Incentivar a participação dos alunos, para manter a atenção e o interesse dos 

mesmos;    

Observações:  

 Outras formas de comunicação e interação utilizando redes sociais e ou 

chamadas telefónicas com os alunos é da responsabilidade do docente.  

 Outras plataformas de e-learning podem também ser exploradas, caso o 

docente sinta-se confortável;  

3.1 Informações de contato 

Em caso de dúvidas e necessidade de algum suporte técnico contatar o LED – 

Laboratório de Ensino a Distância através do email ou do contato telefónico. 

LED – led@cv.unipiaget.org  

Praia: 

Emilia Monteiro Tavares - emonteiro@cv.unipiaget.org / 9116348 

Cleonice Gomes Moreira - cgm@cv.unipiaget.org / 9333779 

São Vicente 

Vicente Luz – vluz@cv.unipiaget.org / 9178988 

 


