Associação Educacional Santa Rita
Coordenadoria de Ensino à Distância

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
MOODLE

MANUAL DO ALUNO

COORDENAÇÃO DE EAD
E EQUIPE DE TI

MARÇO DE 2017

Av. Jaçanã, 648
Jaçanã - São Paulo - Brasil
(11) 2222- 2222
Email: ead@santarita.br
http:// santaritaead.edu.br/moodle/

Conteúdo
Resumo.....................................................................................................................................................................................1
Tela de Login............................................................................................................................................................................2
Tela principal............................................................................................................................................................................3
Acessando o Perfil do Usuário...............................................................................................................................................4
Perfil do Usuário......................................................................................................................................................................5
Mensagens................................................................................................................................................................................6
Cursos.......................................................................................................................................................................................8
Enviando arquivos de Curso..................................................................................................................................................9

Resumo
O Moodle, acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, é um software livre, de apoio
à aprendizagem, utilizado no ensino à distância. É uma das maiores plataformas neste quesito em todo o planeta e
você a estará utilizando para realizar suas atividades na internet.
Neste manual você irá aprender o básico para navegar e utilizar os recursos da plataforma.
Para qualquer tipo de dúvida envie um email para ead@santarita.br
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Tela de Login
Para você começar a acessar a plataforma de Ensino à Distância (EAD) da faculdade Santa Rita, também conhecido como Moodle, basta você ir ao seu navegador favorito, como por exemplo, o Internet Explorer, e digitar o site
a seguir:
http://santaritaead.edu.br/moodle/login/index.php
Uma vez que você está no site, encontrará uma tela parecida com a seguinte:

A
B

D

C

A.
B.
C.
D.

Campo de Login: Aqui você digita o seu número de RA.
Campo de Senha: Digite nesta área sua senha, por padrão é aluno10
Botão de Login: Após digitar ambos o RA e senha, clique aqui para entrar na plataforma.
Esqueci minha senha: Caso tenha trocado sua senha e não lembre, clique aqui para trocar.

Após logar no website você será apresentado à tela principal, onde os cursos que você está matriculado aparecerão,
bem como as barras de navegação e também como acessar seu perfil.
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Tela principal
A disposição dos elementos do Moodle atual são divididas em três seções principais e um menu superior.
»»
»»
»»
»»

O menu superior (A) permite acessar as configurações pessoais, e voltar à página principal a qualquer momento.
Na parte mais à esquerda, está o menu de navegação (B), que permite alternar entre cursos ou disciplinas.
Na seção central, é exibido o conteúdo principal (C), isto é, as disciplinas correntes.
Na seção da direita, há um bloco de novidades (D) e um calendário (E), que poderá ser utilizado para organizar
tarefas e lembretes.

A
B

D
E

C
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Acessando o Perfil do Usuário
Esta é a barra superior de navegação, e para acessar o seu perfil de usuário e poder mudar sua senha, sua foto, entre
outras opções, faça o seguinte:
1. Clique sobre seu nome no canto superior direito;
2. Clique em Perfil;
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Perfil do Usuário
Esta é a página do seu perfil, nela você pode trocar sua senha, sua foto de perfil e inserir outras informações
opcionais.
Continuando as instruções da página anterior:
1. Clique em Modificar Perfil (A);

A

Dentro da página de modificação de perfil, basta seguir as instruções e preencher as lacunas. Ao final do formulário, clique em salvar para guardar todas as informações.
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Mensagens
Para enviar mensagens para seus colegas e/ou professores:
1. Clique sobre o balão de bate-papo no menu de navegação

2. Clique em Ver tudo;
3. Vá em Contatos;
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4. Pesquise pelo professor ou colega na caixa de texto;

Selecione o contato e escreva sua mensagem na caixa à esquerda do lado inferior.
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Cursos
Para acessar uma disciplina, clique sobre seu título na seção de conteúdo principal, ou selecione-a pelas iniciais no
menu de navegação.

As aulas estão divididas em tópicos que podem ser acessados rapidamente pelo menu de navegação (A);

A
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Enviando arquivos de Curso
1. Para enviar um documento e/ou atividade, basta dar um clique na atividade da aula correspondente;

2. Vá em adicionar tarefa;

Página 9

3. Dê um clique no ícone de adicionar anexo

4. Clique em escolher arquivo, em sequência ache-o em seu computador, e clique em abrir;
5. Depois clique em Enviar este arquivo;
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6. E por fim, clique em Salvar mudanças;

Pronto, seu arquivo foi enviado com sucesso.

Página 11

