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 Plataformas com objetivo de auxiliar na aprendizagem  

a distância ousemipresencial.

 São também denominados de Learning Management  

Systems(LMS).

 Exemplos deAVAs livres: Moodle, Eproinfo,Teleduc.

 Exemplos deAVAscomerciais: Blackboard,WebAula,  

Saba eCanvas.
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 Possibilita o compartilhamento de materiais de  

estudo, a organização de fóruns, discussões, a  

aplicação de questionários de avaliação e pesquisas  

de opinião, acoleta e a revisão tarefas, o acessoe o  

registro de notas, entre outras.

 As ferramentas são selecionadaspeloprofessorde  

acordo com seus objetivospedagógicos.



Acesso – ead.fmpfase.edu.br 

LOGIN e SENHA
Os mesmos do Portal Acadêmico



Inserindo sua foto

Clique na setinha no 
canto superior direito

Em seguida, clique em 
Perfil



Inserindo sua foto

Clique em Modificar perfil



Inserindo sua foto

Em Imagem do usuário, arraste o arquivo com 
sua foto para o espaço específico e solte-o

Não se esqueça de clicar em 
Atualizar perfil, na parte 
inferior da página, após 

inserir a foto



Moodle

 Oprofessorpode AtivarEdiçãoe construir suasala,  

acrescentando as ferramentas (Recursos e  

Atividades) que julgarnecessárias.

 A familiarização com as ferramentas disponíveis no  

ambiente é necessária para que o mesmo possa  

conduzir o curso juntamente com o professor, e  

orientar os alunos no desenvolvimento da disciplina.
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Para ativar a 

edição clique aqui.



Recursos

Ferramentas usadas pelo  

professor para disponibilizar  

objetos de aprendizagemna  

espaçovirtual.
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Recursos

Ícone Recurso Descrição

Arquivo Possibilita disponibilizar um arquivo (em vários formatos)  

diretamente na semana ou tópico do curso, para consulta e/ou  

download pelosparticipantes.

Página Exibe uma página (tipoWEB)que pode conter textos,  

links de sites/vídeos, imagens e outros elementos  

multimídia.

Pasta Exibe uma pasta com vários arquivos, para consulta ou  

download pelos participantes. É utilizada para,  

principalmente, criar a biblioteca da disciplina.

Rótulo Permite inserir textos, imagens e vídeos no meio dos links de  

uma semana ou tópico. Pode ser utilizadocomo cabeçalho ou  

separador.

URL Disponibiliza um link para uma página da Internet.
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Atividades

Ferramentas que permitemque  

o professor solicite ao aluno a  

realização de um trabalho e/ou  

possibilitam uma interação  

entre professores/tutores e  

alunos
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Atividades

Ícone Atividade Descrição

Chat Possibilita conversação entre os participantes, em tempo  

real.

Escolha Permite ao professor fazer uma pergunta e especificar  

opções de múltiplas respostas. Os resultados podem ser  

publicados depois que os alunos responderam, ou após uma  

determinada data.

Fórum É uma discussão assíncrona sobre temas escolhidos pelo  

professor ou pelos demais participantes. Podeser um único  

tema ou vários tópicos com temas diferentes. Pode ser uma  

discussão por grupos (no caso, participantes de um mesmo  

Polo) ou sem grupos (todos juntos).



Moodle – Atividades

Ícone Atividade Descrição

Glossário Possibilita criar uma lista de termos e respectivas  

definições, envolvendo o conhecimento partilhado ea  

colaboração sobre determinado tema.

Lição Éum conjunto de páginas que podem conter informações  

em vários formatos para o aluno estudar e questões para  

responder, seguindo uma sequencia não linear,  

determinada pelos resultados alcançados pelo aluno em  

cada etapa damesma.

Pesquisa de avaliação Éuma ferramenta para obter opinião sobre determinado  

assunto.
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Atividades

Ícone Atividade Descrição

Questionário É um conjunto de questões de vários formatos. É criado  

pelo professor, respondido pelo aluno e corrigido  

automaticamente pelo sistema (com base no gabarito  

previamente definido pelo professor). Podeconfigurar-se  

como uma atividade de autoavaliação, uma lista de  

exercícios para verificação de aprendizagem, um teste  

rápido ou ainda uma prova virtual.

Tarefa Permite que os alunos submetam textos ou arquivos em

vários formatos para avaliação pelo professor. As tarefas

podem ser de envio de arquivo, de texto online ou offline,

dependendo da configuraçãoescolhida.

Wiki Ferramenta interativa de construção de uma base de  

conhecimentos.Temcomo resultado um texto colaborativo  

e construído de forma assíncrona pelos participantes de  

uma disciplina.
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Gestão dos Recursos e Atividades

Para organizar o seuespaço virtual, seja editando recursos e atividades que  

já existem, seja duplicando, excluindo ou mudando de posição.

Essasferramentas só são exibidas após clicar no botão AtivarEdição.



Gestão dos Tópicos

Ferramentas para gerenciar asseçõesde um espaçovirtual.
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Inserindo uma Atividade ou Recurso

Para criar uma tarefa, você deveAtivar Edição,  

clicando nobotão:

noEm seguida deve clicar em  

tópicoem que estará a tarefa.

Deve selecionar a opção Tarefa e clicar em

Adicionar.
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Funcionalidade bastante útil para que o professor  

visualize a plataforma comoestudante.
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Mudar papel para...



Envio demensagem

Participantes e Envio de Mensagens
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https://edutec.unesp.br/images/  

stories/nead/Tutoriais/moodle-

3.0/professor-tarefa.pdf

FaculdadeArthur Sá Earp Neto

20anos

1998 -2018

Saiba Mais


