
Guia de utilizador plataforma e-learning da FORM2U 

http://moodle.form2u.pt/login/index.php 



1. INTRODUÇÃO 
 
Neste Guia encontrara ́ orientações para a navegação na plataforma moodle.form2u.pt . 
 
Trata-se de uma plataforma de navegação simples e intuitiva que não requer conhecimentos especializados 
de informática para a frequência de cursos e participação em atividades formativas. 
 
O acesso à plataforma é feito com acesso à internet (de preferência de banda larga, como o ADSL) e um 
browser como por exemplo “Internet Explorer”, “Google Crome”, “Firefox”, etc, em www.moodle.form2u.pt   
ou através do website www.form2u.pt. 
 
A plataforma elearning possibilita que a aprendizagem ocorra em qualquer lugar e em qualquer momento e 
ao ritmo de cada pessoa.  
 
Diversificar soluções e modelos formativos, numa linha de promoção da aprendizagem ao longo da vida, 
aproximando-os do exercício da atividade profissional ou para a aquisição de novas competências para o 
mercado de trabalho, são os objetivos máximos da FORM2U!  
 

http://www.moodle.form2u.pt/
http://www.moodle.form2u.pt/
http://www.moodle.form2u.pt/


2. ACESSO À PLATAFORMA 
Clicar aqui: “Entrar” 



2. ACESSO À PLATAFORMA - LOGIN 

Inserir nome de utilizador 
indicado pelo administrador 

Inserir senha indicada 
pelo administrador 



3. ÁREA DE FORMANDO/A 

Após efetuar o login, o/a formando/a tem 
acesso à sua área pessoal. É apresentada a 
lista de cursos/disciplinas em que esta ́ 
inscrito/a. A partir daí o/a formando/a podera ́ 
aceder aos conteúdos.  

O/a formando/a terá ainda acesso ao painel 
de navegação onde pode aceder ao calendário 
de eventos e à sua área de mensagens 
privadas decorrente da sua atividade nos 
cursos/disciplinas em que esta ́ inscrito/a.  

Nesta área, o/a formando/a podera ́ 
aceder e atualizar o seu perfil, bem 
como configurar preferências para a 
conta de utilizador, papéis, blogues e 
medalhas atribuídas.  
 



O /a formando/a acede à disciplina/curso em que está 
inscrito 



Após o acesso à disciplina / curso, o/a formando/a podera ́ navegar pelos diferentes módulos da disciplina, usando o bloco de navegação onde todos os 
módulos/sub-módulos estão listados. Em cada um deles encontrará os recursos e atividades disponibilizados. A disciplina ficara ́ disponível de acordo com o 
cronograma disponibilizado.  
 



Para aceder e realizar as atividades 
disponibilizadas, o/a formando/a deverá clicar 
nos ícones dos recursos e/ou atividades. Os 
conteúdos podem ser guardados pelo/a 
formando/a no formato em que se 
apresentam, ou ser impressos.  
 

Nos blocos “Eventos” e “Próximos eventos” o/a 
formando/a poderá consultar as datas das 
sessões síncronas planeadas. 



FÓRUM 
 

A atividade Fórum permite aos participantes ter discussões também em modo assíncrono. Existem vários tipos de fórum, como o fórum standard onde qualquer 
participante pode começar uma nova discussão, o fórum onde cada formando pode colocar apenas um tópico de discussão ou o fórum de perguntas e respostas 
no qual os formandos devem primeiro responder a um tópico (pergunta) para conseguirem ver as respostas dos colegas. O formador pode optar por permitir que 
sejam anexados ficheiros às mensagens, cujo conteúdo, quando são imagens, é exibido na própria mensagem. Os participantes podem subscrever um fórum de 
forma a receber notificações sempre que são submetidas novas mensagens no mesmo. O formador pode configurar a subscrição para o modo opcional, 
obrigatória ou opcional (ativa ao inicio) ou desativa ́-la. Se necessário, os formandos podem ser impedidos de inserir mais do que um determinado número de 
mensagens num determinado período de tempo, no sentido de impedir que alguns formandos dominem as discussões.  
 

Os fóruns podem ser utilizados com várias finalidades, tais como:  
 

• Espaço introdutório para possibilitar que os formandos se conheçam; 
• Local para divulgar informação relativa ao curso (usando o fórum notícias, que tem subscrição obrigatória); 
• Um meio de ajuda, onde formadores e formandos podem dar conselhos; 
• Um método informal de partilha de documentos entre formandos; 
• Para continuar a discussão de um assunto iniciado presencialmente; 
• Para as atividades de estudos de caso, onde os formandos refletem e partilham opiniões sobre a sua solução 



GLOSSÁRIO  
 

O glossário permite aos participantes criarem e manterem uma lista de termos e definições semelhante a um dicionário. O formador pode configurar o glossário 
para que seja possível anexar ficheiros aos termos. Se os anexos forem imagens, estas são exibidas junto à definição do termo. Os termos podem ser visualizados 
por ordem alfabética, data, categoria ou autor. Podem ficar automaticamente visíveis a todos, após serem inseridos pelos formandos ou após a aprovação do 
formador. Se ativar a opção de hiperligações ao glossário, sempre que os termos surgirem em palavras e/ou frases nos conteúdos do curso serão automaticamente 
convertidos em hiperligações ao respetivo termo e descrição no glossário. O formador pode permitir que sejam adicionados comentários aos termos. Pode 
também permitir que os termos sejam avaliados pelos formadores ou pelos formandos. Todas as notas atribuídas são convertidas numa nota final que é registada 
no relatório de avaliação do curso.  
 

Os glossários podem ser úteis para criar:  
 

• Uma base colaborativa de palavras-chave; 
• Um espaço de identificação pessoal, onde os novos formandos podem adicionar o seu nome e dados pessoais;  Um recurso de consulta com as melhoras 

práticas sobre um assunto do curso; 
• Área de partilha de vídeos, imagens ou ficheiros de som; 
• Conjunto de conceitos a serem revistos e lembrados.  
 



PASTA  
 

O separador Pasta permite que o formador disponibilize uma série de ficheiros apenas num link, evitando assim o excesso de ficheiros na página principal do 
curso. Pode criar uma pasta e carregar ficheiro a ficheiro ou carregar um único zip com vários ficheiros e extrair os mesmos dentro da pasta. A pasta pode ser 
utilizada para:  
 

• Disponibilizar uma série de ficheiros num tópico, por exemplo bibliografia necessária para o teste em formato pdf;  
• Partilhar ficheiros entre os formadores do curso (numa pasta oculta à qual os formandos não têm acesso).  

 
QUIZZ/TESTE  
 

A atividade “quizz” permite aos formadores criarem testes com diversos tipos de perguntas, tais como escolha múltipla, verdadeiro/falso, correspondência, de 
resposta curta e calculadas. O formador pode configurar o teste com várias tentativas, por forma a ser realizado várias vezes e com perguntas aleatórias. Também 
pode configurar um limite de tempo para a sua realização. Cada tentativa é automaticamente avaliada e registada  O formador pode escolher se quer dar feedback 
e/ou mostrar as respostas corretas ao formando durante a tentativa, apenas após terminar a tentativa ou após o teste fechar. O formador pode escolher entre uma 
variedade de comportamentos de perguntas, incluindo o modo adaptável (dando ajudas antes do formando responder de novo) e feedback imediato baseado no 
grau de certeza (onde o formando indica qual o seu grau de certeza naquela resposta).  
 

Os testes podem ser utilizados:  
• Como mini testes de compreensão de um tema; 
• Como treino para um teste; 
• Para dar feedback sobre o desempenho do formando; 
• Para autoavaliação.  
 

 
 


