
Design de Ambientes Educacionais no Moodle



Olá!

Preparamos um minicurso para ajudar docentes iniciantes no uso do Moodle. Nesse curso 

buscamos ainda oferecer, em oficinas virtuais por Web conferências, um aperfeiçoamento 

da fluência tecnológica e pedagógica na apropriação educacional dos recursos disponíveis 

no Moodle para quem já tem um conhecimento básico deste ambiente, que é a Plataforma 

de ambientes educacionais usada institucionalmente pela UNIFAL-MG.

Você está interessada(o)?

Siga em frente para conhecer nossa programação e acompanhe nosso tutorial para acessar 

o ambiente virtual deste curso

Design de Ambientes Educacionais no Moodle



Oficinas VirtuaisAmbiente virtual do curso

Programação:

31/03/2020 – 3ª Feira das 09 às 11h

01/04/2020 – 4ª Feira das 14 às 16h

02/04/2020 – 5ª Feira das 09 às 11h

03/04/2020 – 6ª Feira das 14 às 16h

Interessados:

Agendar participação nas oficinas pelo

Ambiente virtual do curso de “Design de

Ambientes Educacionais no Moodle”.

O ambiente virtual do curso é um espaço onde você

encontra vídeo aulas, materiais de apoio, atividades para

exercitar e conhece recursos do moodle.

Nesse ambiente, você também tem acesso a avisos e

comunicações sobre a oferta das Oficinas virtuais de

aperfeiçoamento no uso do Moodle.

A lado você encontra a programação de nossa primeira

série de oficinas virtuais. Se quiser participar inscreva-se

em nosso ambiente virtual do curso e agende sua

participação.

Quer saber como?

Acompanha o tutorial que apresento logo a seguir!



Ambiente virtual do curso

Site do CEAD

https://www.unifal-mg.edu.br/cead/

Moodle Comunidade

https://ead.unifal-mg.edu.br/moodle1/login/index.php

https://www.unifal-mg.edu.br/cead/
https://ead.unifal-mg.edu.br/moodle1/login/index.php


Ambiente virtual do curso

Moodle Comunidade

https://ead.unifal-mg.edu.br/moodle1/login/index.php

Mesmo Usuário do login no
sistema Zimbra de email/Sistema
acadêmico

Mesma Senha do login no
sistema Zimbra de email/Sistema
acadêmico

https://ead.unifal-mg.edu.br/moodle1/login/index.php


Ambiente virtual do curso

Após logar no Moodle Comunidade acesse o link:

https://ead.unifal-mg.edu.br/moodle1/course/view.php?id=240

Ambiente virtual do curso

Inscreva-se no curso usando a chave de inscrição:

#fiqueemcasa

https://ead.unifal-mg.edu.br/moodle1/course/view.php?id=240


Ambiente virtual do curso

Legal!!!

Agora está no Ambiente virtual de 

nosso curso.

Faça um “Tour” por esse ambiente.

Temos aqui vídeo aulas de e algumas 

atividades de iniciação do docente ao

uso do MOODLE.

Caso queira se aprofundar, participe 

de nossas oficinas virtuais.

Tem interesse nessas oficinas?

Então agende sua participação aqui.


