GUIÃO DE INSCRIÇÃO NUMA DISCIPLINA NA
PLATAFORMA MOODLE – BOM SUCESSO

Inscrição numa disciplina na plataforma MOODLE
Caso pretendam abrir uma disciplina, enviem um email para a Professora Liliana Ferreira,
fazendo o pedido designando o publico alvo e quem pretendem que fique como gestora da
mesma. Ela procederá à abertura e enviará a senha de inscrição para os restantes membros
como alunos.

A área de trabalho pode ser constituída por diversos blocos que são de colocação opcional por
parte do professor. Por este motivo, a área de trabalho pode diferir de disciplina para disciplina.
De entre os blocos que o professor pode optar por disponibilizar, destacam-se como mais
frequentes e úteis:
 O bloco Administração: onde pode visualizar as suas notas, editar o seu perfil e anular a
sua inscrição na disciplina em causa;
 O calendário: onde pode visualizar datas de marcação de exames, entrega de trabalho ou
eventos importantes;
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 O número de utilizadores em linha;
 Os participantes: onde pode visualizar os alunos inscritos na disciplina;
 O bloco mensagens, que lhe permite ver a lista de mensagens recebidas;
 Etc.
Recursos:
Nas disciplinas podem encontrar um conjunto de documentos, textos e hiperligações que são, no
seu conjunto, designados por recursos. Ao contrário das diversas atividades que pode encontrar
no Moodle, os recursos não implicam qualquer interação com o professor. São, unicamente,
utilizados para que possa aceder a informações e conteúdos importantes para a sua formação.
Regra geral, para aceder a qualquer recurso basta clicar sobre o mesmo. Este poderá,
eventualmente, abrir na mesma janela em que se encontra, ou numa nova janela.

Atividades:
As atividades diferem dos recursos, na medida em que implicam a existência de comunicação
entre o professor e o aluno. Esta comunicação pode ser síncrona (em tempo real, como sucede
na utilização de chats) ou assíncrona (diferida no tempo, como sucede, por exemplo, com os
Fóruns ou com a submissão de trabalhos na plataforma: o aluno envia o seu trabalho e uns dias
depois o professor remete as suas observações).
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