Código 160635

Esclarecimento de Dúvidas - momento síncrono
Para esclarecimento de dúvidas, os alunos terão um momento síncrono de contacto
com o professor de cada disciplina.
Nesse momento síncrono podem usar as ferramentas do Moodle (chat; fórum,...) ou,
se quiserem, a ferramenta do Teams (videoconferência).
Neste sentido, passa-se a explicar os conceitos e como configurar as ferramentas
acima mencionadas.

Conceitos:

1. O Chat é uma ferramenta particularmente útil em situações em que as pessoas
não podem encontrar-se presencialmente, tais como:


Encontros regulares entre alunos inscritos numa disciplina online, o que lhes
permite compartilhar experiências com outros alunos inscritos na mesma
disciplina, independentemente do local (cidade ou país) onde se encontrem



Conversas entre professor e aluno, quando este se encontra temporariamente
impedido de comparecer pessoalmente nas aulas, permitindo-lhe recuperar os
trabalhos em atraso;



Para permitir que os alunos se possam reunir fora do contexto de aula e
discutir as suas experiências;



Para os pais terem a oportunidade de monitorizar e acompanhar as suas
crianças pela descoberta do mundo das redes sociais;



Sessões dinamizadas por um orador convidado que se encontra num local
distante, permitindo assim a comunicação entre todos os participantes.

2. A atividade Fórum permite aos participantes ter discussões em modo assíncrono.
Existem vários tipos de fórum, como o fórum standard onde qualquer participante
pode começar uma nova discussão, o fórum onde cada aluno pode colocar apenas um
tópico de discussão ou o fórum de perguntas e respostas no qual os alunos devem
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primeiro responder a um tópico (pergunta) para conseguirem ver as respostas dos
colegas. O professor 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 professor pode configurar a
subscrição para o modo opcional, obrigatória ou opcional (ativa ao inicio) ou desativála. Se necessário, os alunos podem ser impedidos de inserir mais do que um
determinado número de mensagens num determinado período de tempo, no sentido
de impedir que alguns alunos dominem as discussões.
Os fóruns podem ser utilizados com várias finalidades, tais como:


Espaço introdutório para possibilitar que os alunos se conheçam;



Local para divulgar informação relativa à disciplina (usando o fórum de
anúncios, que tem subscrição obrigatória);



Um meio de ajuda, onde professores e alunos podem dar conselhos;



Um método informal de partilha de documentos entre alunos;



Para continuar a discussão de um assunto iniciado presencialmente na sala de
aula;



Para as atividades de estudos de caso, onde os alunos refletem e partilham
opiniões sobre a sua solução;



Um espaço social de partilha de ideias.

3. A Videoconferência é uma tecnologia que permite o contacto visual e/ou sonoro
entre pessoas que estão em lugares diferentes, dando a sensação de que os
interlocutores encontram-se no mesmo local. Permite não só a comunicação entre
um grupo, mas também a comunicação pessoa-a-pessoa.
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Moodle:



Para Adicionar um “Chat” ou um “Fórum”, o docente vai à opção “Adicionar uma
atividade ou recurso” (ponto 1), localizada imediatamente abaixo do horário da
turma. Se pretenderem podem optar por um “Chat” ou “Fórum” por semana.

1

3



Selecione “Chat” ou “Fórum” (ponto 2) e clique em “Adicionar” (ponto 3).

1
2
24
2

3
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Preencha o campo “Designação” com “Esclarecimento de dúvidas”. Caso
entendam, poderão preencher o campo “Descrição”. No final clique em “Guardar
alterações e voltar à disciplina”.

Teams:



De forma a facilitar a tarefa de todos os docentes, solicita-se que cada Professor

Titular de Turma/ Diretor de Turma proceda à criação do Grupo de Alunos da
respetiva turma no correio eletrónico institucional. Como fazer:
1.
1. Abra o Outlook na Web (aceda à sua caixa de
correio institucional

2. No painel esquerdo, ao lado dos Grupos,
selecione o Novo grupo.

Página 4 de 11

Manual de Utilização do Moodle – Docentes

Preencha as informações do grupo.
Nome do grupo: obrigatoriamente “Alunos_AºT_2019-20” em que A é o ano de
escolaridade e T é a turma (exemplo: Alunos_7ºB_2019-20).
Após introduzir um nome, é fornecida uma sugestão de endereço de e-mail. "Não
disponível" significa que o nome do grupo já está a ser utilizado e que deve
experimentar um nome diferente. Tenha em atenção que, após escolher um nome de
grupo, este não pode ser alterado.
Descrição: opcionalmente, introduza uma descrição que irá ajudar as outras pessoas a
entender o objetivo do grupo. Esta descrição será incluída no e-mail de boas-vindas
que é enviado quando alguém adere ao grupo.
Privacidade: Por predefinição, os grupos são criados no modo Privado. Isto significa
que apenas os membros aprovados na sua organização podem ver o que está dentro
do grupo. Qualquer outra pessoa na sua organização que não esteja aprovada não
poderá ver os conteúdos do grupo. Deixar ficar a seleção no Privado.
Deixar estar o visto em enviar todas as conversas de grupo e eventos para as caixas
de entrada dos membros.
Selecione Criar.
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Adicione, um a um, todos os alunos
da turma.

No final da introdução de todos os
alunos, clique em adicionar.



Para usufruir de todas as funcionalidades aplicação Teams, aconselha-se a sua
instalação no computador.

Clica aqui para instalar o
Teams no computador.
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Cada docente cria as suas equipas por disciplina e turma.

1. Selecione equipas

a partir da barra de

aplicações.

2. Selecione Aderir ou criar uma equipa.

3. Selecione Criar equipa.
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4. Selecione Turma como o tipo de equipa.

5. Introduza o Nome: obrigatoriamente “Disciplina_AºT_2019-20” em

que Disciplina será a de cada docente, A é o ano de escolaridade e T é
a turma (exemplo: Educação Física_7ºB_2019-20).

Página 8 de 11

Manual de Utilização do Moodle – Docentes

6. Introduza o grupo de alunos criado pelo Professor Titular de Turma/
Diretor de Turma na caixa de correio do email institucional (exemplo:

Alunos_7ºB_2019-20).

7. Caso pretenda adicionar algum colega, introduza a respetiva
conta de email, no separador de Professores.
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Para iniciar uma videoconferência, o docente da disciplina convida os alunos para a
reunião.

8. Clique em “Calendário”.

9. Escolha dia e hora, clicando no
retângulo correspondente.

9. Preencha o título.
10. A data e hora poderão ser
retificadas aqui.

11. Texto, opcional.
11. Repetição semanal,
caso entenda.



Está feito! Desta forma, os alunos recebem, automaticamente, um email com o
link para a sessão de esclarecimento.
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As reuniões do Teams irão apresentar um botão de participação (imagem em
inglês – “Join”) num evento no seu calendário cinco minutos antes do início de
uma reunião. Quando alguém entrar na reunião, o evento irá mudar de cor
para informar que essa pessoa está online.



Selecione Participar para abrir a janela de definições da reunião para confirmar
as suas definições de câmara e microfone preferidas antes de participar na
reunião online.
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