AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE

SÃO MARTINHO

O Agrupamento de Escolas de São Martinho optou por, no seu Plano
de Ensino à Distância, definir a plataforma Moodle como ponto de partida
e chegada do processo de ensino e aprendizagem. Deste modo,
professores, alunos e encarregados de educação iniciam as suas sessões
com credenciais seguras, num ambiente restrito à comunidade escolar e
com garantia de preservação da privacidade de cada um.
O presente tutorial é um guia de orientação para os alunos e
encarregados de educação enviarem os seus trabalhos para as disciplinas

Aceder à plataforma Moodle do Agrupamento de Escolas de São Martinho



Utilize a seguinte ligação:
http://agsmartinho-m.ccems.pt/login/index.php

 Coloque as suas credencias.
Aceder ao espaço da disciplina pretendida
 Clique no quadrado da disciplina para onde pretende enviar os
trabalhos.

Aceder à entrega dos trabalhos
 Deve procurar, no tópico do Moodle que o/a professor/a indicou
para a tarefa, o local para fazer a entrega dos trabalhos e clicar para
entrar.

Nota:
Os nomes “Tópico 4” e “Entrega dos trabalhos” são apenas exemplos, o/a professor/a pode
atribuir-lhes outros nomes

 Depois de abrir a janela da entrega dos trabalhos, clique em “Enviar
Trabalho”

Escolher o ficheiro
 Para enviar os trabalhos pode fazê-lo de duas formas.
A primeira e mais fácil é arrastar o(s) ficheiro(s) diretamente para
cima da seta azul, dentro da caixa.

 Se conseguiu concluir este passo passe para o ponto 6.
Escolher o ficheiro
 Se não conseguiu concluir o ponto 4 é porque alguns equipamentos
não permitem esta opção, terá que, neste caso, clicar na seta azul

 E depois no botão “Explorar”

 Procure o ficheiro no seu computador, selecione e clique em “Abrir”

 Procure o ficheiro no seu computador, selecione e clique em “Abrir”

Guardar
 Clique em “Guardar alterações” para finalizar.

Bom Trabalho!

Quaisquer dúvidas pode recorrer ao seguinte endereço de correio
eletrónico
 moodle.aesmartinho@gmail.com

