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Acedendo a plataforma moodle da UniRovuma.
1. Abrir no seu navegador escrever o endereço: www.unirovuma.cosys.co.mz

2. Acessando o log in.
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3. Aparecerá a seguinte janela. Preencher os espaços (Nome do utilizador ex
joao.saide, senha), depois clicar em log in.

4. De seguida terá acesso as suas disciplinas, clicando em minhas disciplinas
e depois na(s) respectivas(s) disciplina(s).
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Alterando os tópicos da disciplina para cada semana.
1. Atenção, para esta função e para as demais, primeiramente deverá
clicar em activar modo de edição.

2. Pode clicar em editar e de seguida em editar tópico.

3. Activar a caixa (Usar o nome predefinido da secção Tópico ex: semana e as
datas para facilitar a localização do assunto aos estudantes (2)). Poderá
descrever o tópico diário e/ou semanal (3). Depois guardar as alterações (4).

2
1
3

4
4. Depois de gravar as alterações poderá visualiza-las.
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Introduzindo ficheiro ex: plano analítico, material de leitura, brochuras.
O Plano analítico, deve ser introduzido antes do Tópico 1. Por outro lado, os
matériais de leitura, brochuras e outros devem estar no respectivo tópico, para
tal, deverá seguir os seguintes passos.
1. Clicar em atividade ou recurso.

2. Rolar para Recursos e clicar em ficheiro e de seguida em adicionar.
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3. Preencher os espaços obrigatórios (!), pode descrever o ficheiro no espaço
indicado e, posteriormente clicar na caixa (mostrar descrição na página da
disciplina).

4 Arrastar o ficheiro para a área abaixo (1), esperar que fique neste formato
(2) de seguida clicar em gravar alterações e mostrar (3).
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5. O ficheiro já estará disponível para os estudantes.

Abrindo fóruns de dúvidas ou discussão. (O fórum é uma actividade
assincrônica, isto é, o estudante pode responder a qualquer hora do dia).
1. Clicar em adicionar uma atividade ou recurso.

2. Clicar em fórum e de seguida em adicionar.
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3. Preencher os espaços e depois gravar as alterações.

4. Click em conclusão da actividade, depois click nesta caixa e altere as datas.

5. De seguida click em gravar alterações e mostrar a disciplina.
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6. Para visualizar as mensagens do fórum, deverá entrar no fórum e clicar no
respectivo tópico presente no fórum.

Adicionado trabalho (activando esta atividade os estudantes terão um campo
específico para o envio dos mesmos).

1. Clicar em adicionar actividade ou recurso.

2. Clicar em trabalho e de seguida em adicionar.
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3. Deverá preencher os campos obrigatórios. Depois activar a caixa.

4. Deverá clicar em disponibilidade e ai poderá estabelecer o prazo (datas
para o envio do trabalho), uma vez, terminado o prazo, o campo de envio
poderá desaparecer para os estudantes. Atencao que deverá activar nas
caixas.
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5. Depois click em tipo de submissão e click em submissão de ficheiros, defina
o número máximo de ficheiro e o tamanho dos ficheiros

6. Depois deverá clicar em configurações de submissão do trabalho e alterar
as opções não em sim. Atenção: se não fizer esta alteração os estudantes
não terão campos, para submeter os trabalhos.

7. Depois clicar em gravar alterações e regressar a disciplina.
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8. O trabalho estará disponível para o docente e para os estudantes. Depois
clicar em regressar a disciplina. Para avaliar os trabalhos deverá clicar no
icon do trabalho, quando este tiver terminado. Ai poderá visualizar os
trabalhos submetidos pelos alunos.

Adicionado chats. (Os chats são ferramentas sincrônicas, isto é, os docentes
e estudantes deverão estar na plataforma (em tempo real) em uma hora
previamente marcada.
1. Clicar em adicionar actividade ou recurso.

2. Clicar em chat e de seguida em adicionar.
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3. Preencher os campos. Não se esqueça de descrever o tema sobre o chat.
Depois activar na caixa.

4. Defina o dia e a hora em que o chat irá decorrer. Depois gravar e mostrar.

5. Depois de gravar as alterações, deverá clicar em regressar a semana …

6. O chat estará disponível na página.
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Adicionado pastas.
Nas pastas o docente pode adicionar vários arquivos (word, pdf, vídeos,
imagens, etc), para tal, deverá arrastá-los para a respectiva pasta.
1. Clicar em adicionar uma atividade ou recurso.

2. Clicar em pasta e adicionar.

3. Preencher os campos.

4. Arrastar os arquivos para este campo e depois gravar. Atenção para o
tamanho dos ficheiros. Manter activas as caixas mais pra abaixo. Depois
gravar e mostrar.
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5. A pasta tem o formato abaixo.

Para adicionar outras actividades e recursos poderá seguir os mesmos
procedimentos que os anteriores.

Adicionado vídeos da plataforma Youtube.
No ensino ONLINE via plataforma, o uso de vídeos é de extrema importância
para reduzir o grau de abstração dos conteúdos, bem como, para explicar aos
estudantes os passos para realizar, um cálculo matemático, por exemplo.
Assim seguem-se os passos para adicionar vídeos.
1. No tópico, click em pagina ou em separador. O primeiro caso o vídeo estará
dentro desta página, quanto no segundo caso, o vídeo estará visível na
pagina da disciplina.

2. Clicar no icon indicado pela secta.
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3. (Depois deverá clicar no conteúdo (caso seja a página) no separador
deverá clicar) em mesmos botões na tabela acima.

4. Identificar o vídeo no Youtube.

5. Clicar em partilhar, depois em incorporar e depois copiar o endereço do
vídeo (em azul).

6. Voltar a plataforma, clicar no botão indicado e colar o endereço do vídeo
(secta vermelha) e gravar as alterações.
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7. Os estudantes poderão visualizar o vídeo na plataforma.

8. Regressar a semana ….

9. O icon onde esta alocado o vídeo encontra-se abaixo.

Adicionado testes.

Devido ao elevado número de estudantes, nas turmas presenciais, bem como
nas turmas dos cursos ONLINE, o tutor fica sem muito tempo para corrigir as
avaliações. A plataforma pode ajuda-lo por meio de avaliações com correções
automáticas, sendo que os estudantes podem até resolvê-las no celular em
qualquer canto do mundo. Para tal, o tutor deverá elaborar os testes, com
questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, ou ainda
dissertativas, sendo que neste último caso, a correção será manual.
1. Clicar em adicionar uma atividade ou recurso.
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2. Clicar em teste e de seguida em adicionar.

3. Preencher os espaços e descrever o teste, explicar a natureza do teste, o
tipo de questões, etc.

4. Definir as datas do inicio e término da avaliação, o tempo de duração da
avaliação. (Os procedimentos começam com a cor azul, vermelha e verde).
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5. Em nota definir o número de tentativas e no método de avaliação deixar
Nota mais alta ou nota média, etc.

6. Em informação exibida na revisão do teste, desactivar todas opções com
exceção da nota na segunda e terceira coluna e manter tudo activo na
última coluna.

7. Gravar alterações e mostrar.

8. Clicar em editar teste.

9. Clicar em baralhar perguntas, de seguida clicar em adicionar e depois em
adicionar nova pergunta.
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10. Escolher o tipo de pergunta. (Explorar os vários tipos).

11. Preencher os campos obrigatórios.

12. Colocar as respostas (é sempre bom escrever mais de quatro opções).
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13. Na opção correcta escolher 100%, no caso de ter mais de uma opção
correcta redistribuir (duas opções 50% para cada correcta, etc).

14. Guardar alterações.

15. Primeira pergunta adicionada. Clicar em adicionar e colocar outra pergunta.

16. Adicionar outra pergunta.

Explorar outros tipos de perguntas. A plataforma aceita até 10 perguntas no
máximo
Nota: Para que os estudantes possam visualizar qualquer que seja a actividade
ou recurso deverá desactivar o modo de edição.
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Em casos de dúvidas, observações e contribuições podemos interagir
pelos seguintes contactos:
virgiliocossa@hotmail.com
&
abuslowboy@gmail.com
Cell:
866940425
843502254/828324170
Bom trabalho.

21

