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1. ACESSO AO MOODLE
O acesso do moodle pode ser feio pelo link https://moodle.f2j.edu.br/
ou pelo site da F2J, clicando na imagem abaixo.

2. USUÁRIO E SENHA
Usuário: Número da matrícula
Senha: CPF (completo, sem os pontos e incluindo o “0” inicial – se houver).

NÚMERO DA MATRÍCULA
CPF COMPLETO (SEM OS PONTOS E COM
O “0” INICIAL – SE HOUVER)

Após colocar o usuário e senha abrirá a página abaixo, onde irá constar as
disciplinas que está matriculado. Caso falte alguma disciplina, entre em
contato com o professor da mesma.

DISCIPLINAS QUE O ALUNO
ESTÁ MATRICULADO.

3. PERFIL DO USUÁRIO
Após colocar o usuário e senha, o aluno deve fazer a edição do seu “perfil”
no moodle. Para tanto, deve clicar na seta apontada para baixo, conforme
sinalizada abaixo.

DISCIPLINAS QUE O ALUNO
ESTÁ MATRICULADO.

Ao clicar na seta, abrirá as opções: painel, perfil, notas, mensagens e
preferências.
Perfil: clique para editar o seu perfil de usuário.

DISCIPLINAS QUE O ALUNO
ESTÁ MATRICULADO.

Para editar o seu perfil de usuário, deve clicar em modificar perfil, que fica
abaixo de detalhes do usuário.

Após clicar em modificar perfil, abrirá a página abaixo:

Ainda na edição do seu perfil, existe um espaço para inserir a sua foto, que
também é opcional. Para inserir, clique na seta azul sinalizada abaixo.

Após clicar na seta azul, abrirá o espaço abaixo para anexar a sua foto. O
aluno deve primeiro clicar em enviar um arquivo.

Depois clique em Browse, onde abrirá a pasta do seu computador para
escolher a foto que irá enviar e clique em Enviar este arquivo.

Após finalizar a edição do perfil, clique em atualizar perfil para salvar as
alterações que fez nos espaços acima.

Notas - onde poderá ver as notas das avaliações realizadas no moodle.

Mensagens - pode enviar mensagem individual para os colegas e
professores.

Basta colocar o nome da pessoa que deseja mandar mensagem em
pesquisar e dar “ENTER”.

4. ACESSO A DISCIPLINA
Para acessar a disciplina que está matriculado, basta ir na página inicial
(após colocar o usuário e senha), conforme imagem abaixo e clicar em cima
do nome da disciplina.

Nome da disciplina “curso
teste” (apenas exemplo)

Ao acessar a disciplina, verá o material disponibilizado pelos professores
basta clicar em cima dos blocos e depois nos links.

A página abaixo foi apenas para teste. Nas suas disciplinas, os materiais
estarão conforme cada professor irá disponibilizar.

5. AVALIAÇÃO
Para fazer a avaliação o aluno deve clicar no link da avaliação.

O aluno deve observar as datas que aparecem após clicar no link da
avaliação, para verificar o dia e horário que a avaliação estará disponível
para responder. Se realmente for fazer nesse momento a avaliação, deve
clicar em tentar responder agora.
Se clicar em “Tentar responder o questionário agora” e não responder
perderá a chance de fazer a avaliação depois. Assim como ocorre
presencialmente, o aluno tem que responder a avaliação no mesmo
momento em que tem acesso a ela.

Após clicar em “Tentar responder o questionário agora” aparecerá as
questões para responder, se a questão for aberta, como modelo abaixo,
basta escrever a resposta no espaço em branco e ao terminar clica em
próxima página.

Questão com a resposta preenchida no espaço em branco.

Se a questão for de verdadeiro ou falso, basta clicar na bolinha branca que
está antes dos nomes verdadeiro e falso, para que a resposta seja
selecionada e após selecionar clicar em próxima página.

Se desejar editar a resposta da questão anterior, pode clicar em “página
anterior”.

Questão com a alternativa selecionada abaixo.

Para a questão abaixo, deve clicar em “escolher” que aparecerá as opções
de resposta.

Questão com a resposta selecionada.

Questões sem responder na “navegação do questionário” ficam todas em
branco (ver modelo abaixo).

Quando alguma questão é respondida, no quadro de “navegação do
questionário”, as questões são preenchidas em cor cinza, conforme pode
ver abaixo sinalizado em círculo vermelho.

Para voltar as questões que estão sem responder, o aluno pode também
clicar em cima do número da questão nesse espaço de “navegação do
questionário”.

Na última questão, para finalizar a avaliação, deve clicar em “Finalizar a
Tentativa.”

Após clicar em “finalizar tentativa”, irá aparecer a tela abaixo, onde consta
o status das questões que respondeu.
Como foram respondidas as 10 questões no exemplo abaixo, todas estão
com reposta salva.
Se deixou de responder alguma questão, pode clicar em “Retornar a
tentativa”.

Caso conste no status que todas as respostas estão salvas, conforme
modelo abaixo, deve clicar em “Enviar tudo e terminar” para que a
avaliação fique disponível para visualização do professor.
Se não clicar em “Enviar tudo e terminar” a avaliação terá sido respondida,
mas o professor não terá acesso para corrigir e colocar a nota.

Após clica em “Enviar tudo e terminar”, aparecerá a caixa de confirmação,
pois depois de enviado o aluno não poderá alterar mais nenhuma questão.
Tendo a certeza quanto a finalização da avaliação, o aluno deve clica na
opção selecionada em azul “Enviar tudo e terminar”.

Abaixo a tela que o aluno verá após tendo finalizado a avaliação. Veja que
consta o estado “Finalizada”.

Para visualizar a nota, o aluno deve clicar na opção “Notas”, que fica no
conato esquerdo da tela, conforme sinalizado na imagem abaixo. Caso a
nota não conste, o aluno deve entrar em contato com o professor da
disciplina.

