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1 INTRODUÇÃO 

Este manual destina‐se aos formandos que necessitam de um documento de apoio para 

uma primeira abordagem à aplicação MOODLE que apoia as acções de formação em e‐

learning da Academia do Museu. 

1.1   O que é o Moodle e o e-learning? 

O E-Learning é uma modalidade de ensino à distância, ou seja, não presencial, suportada 

por uma plataforma de aprendizagem online que permite o acesso contínuo a conteúdos 

e recursos interactivos. A plataforma está acessível em qualquer lugar e a qualquer hora 

deste que se tenha ligação à internet. 

O modelo de aprendizagem e-learning começou a ser desenvolvido já nos anos 90 e é 

actualmente uma ferramenta de ensino bastante utilizada por diversos países (ex.: 

E.U.A.) e em diversas instituições, nomeadamente no ensino superior (licenciaturas, 

mestrados, doutoramentos). 

O MOODLE, acrónimo para: Modular Object‐Oriented Dynamic Learning Environment, é 

uma ferramenta que foi desenhada por Martin Dougiamas, na Austrália Ocidental, e 

iniciada em 2001 para criar cursos baseados na Internet. É um software livre, de apoio à 

aprendizagem, executado num ambiente virtual, criado para professores e alunos, e é 

totalmente grátis. 

A expressão associa-se ainda a Learning Management System (Sistema de Gestão da 

Aprendizagem). 

Existe, pelo menos, em 78 línguas, incluindo o português, e consiste numa plataforma de 

gestão e distribuição de conteúdos online, utilizando uma interface Web.  

O Moodle é um software open‐source (software de código aberto) que funciona em 

qualquer sistema operativo que suporte a linguagem de programação PHP. É um 

software sobre a licença GNU General Public Licence. 

O Moodle facilita a comunicação entre os intervenientes da comunidade de ensino e 

aprendizagem através da comunicação assíncrona que se baseia na utilização de 

mensagens publicadas nos fóruns de discussão. 

Permite, igualmente, uma comunicação síncrona, ou seja, em tempo‐real, com a 

disponibilização do chat e de salas de discussão relacionadas com disciplinas, temas, etc. 

Compreende também a facilidade de gestão de conteúdos através da publicação, por 

parte dos formadores, de qualquer tipo de ficheiro, conteúdos   esses   que   ficam   

disponíveis   para serem consultados pelos formandos. 

O Moodle possui igualmente ferramentas que permitem a criação de processos de 

avaliação dos formandos e a gestão das aprendizagens. 
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2  MANUAL DE INICIAÇÃO AO MOODLE 

2.1 Como aceder à plataforma de aprendizagem 

Abra um browser de navegação da internet (Internet Explorer / Firefox / Chrome / Edge) 

e aceda ao URL da plataforma de aprendizagem da Academia do Museu:  

http://www.campus.o-musas.org/moodle/ 

 

 

 

A página apresentada será semelhante à seguinte: 

 

 

 

Nesta página inicial, no canto superior esquerdo, pode seleccionar a linguagem dos 

menus. Tem disponível o português e o inglês. 

Para entrar na sua área reservada do Moodle encontra, no canto superior direito, o botão 

de log in. 

Clique no link «Entrar» e acederá a uma nova página. 

http://www.campus.o-musas.org/moodle/
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Deve inserir o Nome de utilizador (Username) e respectiva Senha (Password) que lhe 

foram enviados por e-mail pelos serviços da Academia do Museu. 

 

 

 

 

No caso de não se lembrar do seu utilizador e/ou password, carregue em «Esqueceu‐se 

do seu nome de utilizador ou senha?» e siga as instruções apresentadas na página de 

destino. 
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3  INSCRIÇÃO NUM CURSO/DISCIPLINA 

3.1 Como entrar nas disciplinas do Moodle em que está inscrito 

 

Nas versões mais recentes do Moodle, por predefinição, o Painel do Utilizador é a página 

exibida ao utilizador imediatamente a seguir a este se autenticar com sucesso. 

Assim, após o log in na plataforma Moodle o utilizador entrará, então, em “A minha 

página inicial” (myMoodle).  

Nas páginas do Moodle, o utilizador tem 2 áreas de blocos laterais e uma área de bloco 

central. 

 

  

No bloco esquerdo encontra um menu de navegação com acesso às disciplinas em que 

está inscrito. Pode clicar no link do menu «Turismo Cultural e Museologia», ou no bloco 

central «TCM225094» e entrará directamente na disciplina. 

 

 

Nos blocos do lado esquerdo do ecrã tem um bloco principal – NAVEGAÇÃO, onde se 

encontra o acesso às páginas dos cursos em que está inscrito. 
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Visão geral da página da disciplina de “Bibliotecas Digitais e Repositórios Digitais – 

introdução ao D-Space) 
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4  DADOS PESSOAIS E BIOGRÁFICOS 

4.1 Como editar o seu perfil 

 

Ainda na página referida no ponto anterior, no bloco do lado direito no ecrã consta, entre 

outros, o bloco com os utilizadores activos. Aqui pode visualizar o seu nome de utilizador 

[neste caso exemplificativo tem-se como utilizador «Academia do Museu»] e será aqui 

que deverá clicar para poder editar o seu perfil. 
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No topo direito do ecrã poderá visualizar o seu nome de utilizador e a partir deste menu 

também poderá editar o seu perfil: 

 

 

 

Aqui o estudante pode fazer uma breve apresentação sobre si, mencionar, interesses, 

conhecimentos, expectativas, percurso académico e/ou profissional, situação familiar 

(casado, solteiro, filhos…), etc. 
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A informação inserida nesta página ficará visível no perfil do utilizador. 
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4.2 Como colocar uma fotografia 

Sugerimos que coloque sempre uma fotografia no seu perfil, pois esse reconhecimento 

visual melhora e facilita o ambiente e intercâmbio da aprendizagem virtual entre 

formandos/colegas e formadores/tutores. 

Para inserir uma fotografia deve estar na página «editar perfil» e deve adicionar um 

ficheiro (.jpg, .png, .gif) ou arrastar uma imagem. 

É sempre possível substituir/alterar uma fotografia existente. Basta, para tal, arrastar 

uma nova imagem. 

 

 

Localize o ficheiro da fotografia no seu computador, arraste para dentro da caixa Nova 

imagem (New picture). Quando finalizar, deverá gravar as alterações pressionando o 

botão “Actualizar perfil” (Update Profile), que se encontra no fundo da página. 
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5  AMBIENTE DE TRABALHO DA DISCIPLINA 

Quando acede à disciplina encontra uma área de trabalho onde os formadores colocam 

à disposição uma série de conteúdos. 

De um modo geral os conteúdos das aulas estão organizados por tópicos, cada qual 

constituído por um número variado de aulas. 

A área de trabalho pode ser constituída por diversos blocos que são de colocação 

opcional por parte do formador. Por este motivo, a área de trabalho pode diferir de 

disciplina para disciplina. 

Dentre os blocos disponibilizados destacam-se os mais frequentes e úteis: 

O bloco Administração (à esquerda) onde consta a pauta do aluno e pode visualizar as 

suas notas; 

O bloco Participantes (à esquerda) onde pode visualizar o número de utilizadores inscritos 

na disciplina; 

O bloco Utilizadores Activos (à esquerda) onde pode visualizar o número de utilizadores 

em linha; 

O bloco Próximos Eventos (à direita) na qual estão destacadas informações e datas do 

calendário referentes às actividades do curso (ex.: entrega de trabalhos); 

O bloco Actualizaçções à Disciplina (à direita) que informa de potencias alterações/ 

actualizações/ ou submissão de novos ficheiros; 

O bloco Últimos Anúncios (à direita) cujas mensagens são exclusivamente colocadas pelo 

formador (professor ou tutor da disciplina) e permanecem sempre visíveis; 

O bloco Novas Mensagens no Fórum (à direita) mostra as interacções mais recentes tanto 

dos alunos/formandos como dos formadores. 

 

5.1 Recursos 

Nas suas disciplinas pode encontrar um conjunto de documentos, textos e hiperligações 

que são, no seu conjunto, designados por recursos. Ao contrário das diversas actividades 

que pode encontrar no Moodle, os recursos não implicam qualquer interacção com o 

formador/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. 
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5.2. Fóruns [em construção] 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Actividades 

As actividades 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 – usualmente após fechar a 

data limite de submissão do trabalho – o professor procede à avaliação e remete as 

suas observações). 

Os enunciados das actividades, nomeadamente as propostas trabalho/tarefas, são 

disponibilizados no dispositivo de submissão de trabalhos. 

Os desafios pedagógicos são disponibilizados nos fóruns para o efeito. 
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5.3.1 Como submeter o seu trabalho  

Os passos para a submissão de um ficheiro são os seguintes: 

1. Aceder ao link da proposta de trabalho correspondente (por exemplo “Proposta de 

trabalho 1”) 

                     

 

 

Ao clicar no link entra no espaço da proposta: 

               

2. Aqui, deve clicar no botão “Enviar trabalho” 
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3. Ao clicar no botão/link “Enviar trabalho” terá acesso à seguinte janela: 

                

É aqui que deve introduzir o seu ficheiro da proposta de trabalho. 

Tem duas formas de colocar o seu ficheiro: 

Primeira forma: Aceda à pasta do seu computador onde tem o seu ficheiro e arraste-o 

para a zona que tem uma seta azul envolvida por um tracejado. 

 

Quando conseguir arrastar o ficheiro este ficará disponível: 

               

Deve depois gravar as alterações. 
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Caso pretenda submeter/alterar o ficheiro, também pode fazê-lo. Para isso deve clicar 

no seu ficheiro Word contido na zona de submissão de trabalhos. Posteriormente 

aparece a seguinte janela: 

 

Aqui deve clicar no botão apagar que o seu ficheiro será eliminado. O sistema pede 

confirmação, e deve clicar em “ok”: 

 

 

 

E o seu ficheiro será apagado: 
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Segunda forma: Caso sinta dificuldade no método de arrastamento pode optar por 

clicar no ícone que diz “adicionar ficheiro”: 

 

 

Ao clicar neste ícone, abre-se uma nova janela: 

 

 

Aqui deve clicar em explorar e seleccionar o ficheiro no seu computador. 
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Deve encontrar o ficheiro no seu computador: 

 

E clicar em “abrir” que o ficheiro será inserido no dispositivo de submissão de trabalhos. 

 

É só clicar depois em “Enviar este ficheiro” 
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E depois aparecerá a seguinte janela e deve clicar em Gravar alterações: 

               

 

E desta forma o trabalho fica submetido para avaliação: 
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5.3.2. Indicação da data limite da submissão das propostas de trabalho 

É possível encontrar as datas-limite de submissão de duas formas: 

1ª – Dentro dos dispositivos de submissão: 

 

2ª - Assim que se entra na disciplina, no canto superior direito, encontra-se o bloco/ 

painel de “Próximos Eventos”: 
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6  COMO CONSULTAR A PAUTA DE AVALIAÇÃO [em construção] 
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7  COMO SAIR DA PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM 

7.1 Como sair do sistema 

 

No topo direito do ecrã, onde encontra o seu nome de utilizador, deverá clicar para 

«Sair» do sistema quando terminar a utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Academia do Museu ‐ Ensino e Formação Profissional em Artes e Ciências 

www.campus.o-musas.org  
________________________________________________________________________ 

22 
 

 

8  COMO OBTER APOIO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO MOODLE 

Pode obter mais informações sobre o Moodle e ter acesso a documentação oficial em: 

http://docs.moodle.org 

Caso tenha alguma dúvida sobre quaisquer questões do Moodle, deverá entrar em  

contacto  connosco via formulário de suporte disponível em: 

http://www.o-musas.org/suporte.html 

 

ou através de um e-mail directo para o seguinte contacto: 

suporte@o-musas.org 

 

http://docs.moodle.org/
http://www.o-musas.org/suporte.html
mailto:suporte@o-musas.org

