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1. APRESENTAÇÃO 

Este manual é uma orientação para os alunos de cursos oferecidos pelas Faculdades AJES. Tem como finalidade 

trazer orientações sobre a utilização do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 

O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem criado com o objetivo de ser uma plataforma de cursos à 

distância, onde o aluno pode ter acesso a uma sala de aula virtual onde irá encontrar os conteúdos 

disponibilizados pelo professor, bem como realizar todas as atividades propostas. 

Com este manual queremos orientar você em seus primeiros passos dentro da plataforma moodle, versão 3.9, no 

perfil de aluno. 

 

2. ACESSO À PLATAFORMA 

O moodle das Faculdades AJES está localizado na internet no endereço https://moodle.ajes.edu.br e, ao digitar 

em seu navegador de internet este endereço, você irá visualizar a seguinte tela: 

 

1. O seu nome de usuário, corresponde ao seu “nome.sobrenome.acad@ajes.edu.br”;  

2. A senha provisória fornecida é “ajes@academico”;  

3. Para entrar em contato com o Administrador da Plataforma, envie um e-mail para informatica@ajes.edu.br. 

 

IMPORTANTE: 

Ao realizar o primeiro acesso à plataforma, será solicitado que você altere sua senha. Ela deverá conter no 

mínimo 8 (oito) caracteres. 

  

https://moodle.ajes.edu.br/
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3. TELA PRINCIPAL 

Após acessar a plataforma, o painel principal é exibido. Abaixo explicamos quais são as principais funcionalidades 

disponíveis nessa tela. 

 

1. Menu principal da plataforma, usado para navegação em todo site; 

2. Botão usado para esconder o menu principal. Muito útil quando está acessando a plataforma em dispositivos 

móveis; 

3. Acesso a Biblioteca Digital. Seu usuário e senha de acesso são enviados pelo ClassApp logo após efetivação da 

sua matrícula. Nessa área você também tem acesso aos manuais do AVA e acadêmico; 

4. Área que exibe todas as suas disciplinas/cursos. Você só tem acesso às disciplinas em que foi previamente 

matriculado e isto é realizado automaticamente em todo o início de cada semestre letivo. Caso não esteja 

conseguindo visualizar alguma de suas disciplinas, entre em contato com a secretaria acadêmica imediatamente; 

5. Ícones de acesso às notificações de tarefas que você precisa responder e também troca de mensagens com 

outros usuários da plataforma; 

6. Ferramenta de acessibilidade para alunos com deficiência auditiva, tornando possível traduzir os textos da 

página para LIBRAS. Após clicar na ferramenta um avatar tradutor será exibido como mostra a imagem abaixo. 

Depois basta clicar sobre o texto que deseja traduzir e o avatar começará a tradução automaticamente. Essa 

ferramenta está disponível em todas as páginas do Moodle; 
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7. Ferramenta de acessibilidade, onde é possível aumentar/diminuir a fonte e alterar tema do site, de acordo com 

suas necessidades. Essa ferramenta fica visível em todas as telas da plataforma Moodle e para usá-la basta passar 

o mouse sobre ela e todas as opções de acessibilidade serão mostradas.  

 

1. Clicando no botão A+ você aumenta o tamanho da fonte da plataforma Moodle; 

2. Clicando no botão A- você diminui o tamanho da fonte da plataforma Moodle; 

3. Clicando no botão Padrão você volta a fonte do Moodle para o padrão; 

4. Clicando no botão Escuro você altera o tema da plataforma, deixando o fundo escuro e as letras claras. 

 

IMPORTANTE: 

Essa alteração é aplicada em toda a plataforma Moodle e permanece salva em seu dispositivo mesmo após fechar 

a plataforma. 

Vale ressaltar que, alunos com deficiência visual que necessitam utilizar alguma ferramenta para leitura de tela, o 

Moodle é desenvolvido pensado na compatibilidade com essas ferramentas, isto é, toda navegação dentro da 

plataforma pode ser realizada usando um software de leitura de tela da preferência do aluno. 
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4. NAVEGANDO PELAS DISCIPLINAS 

Ao clicar em uma disciplina, você terá acesso à sua sala virtual, onde você encontrará as informações sobre a 

disciplina, avaliações, material de estudo e atividades propostas pelo professor. 

 

1. Biblioteca online onde você encontra todo material didático necessário para realizar seus estudos; 

2. Fórum de discussão entre alunos, professores e tutores da disciplina; 

3. Conteúdos da disciplina, onde você precisa ler e responder exercícios e desafios sobre o tema em questão. 

Esses conteúdos são avaliativos; 

4. Questionário sobre a disciplina, usado como forma de avaliação; 

5. Ao clicar nesse botão você tem acesso a todos os participantes da disciplina, inclusive professores e tutores. 

Caso queira enviar uma mensagem para algum participante, basta clicar sobre o nome do mesmo, em seguida 

clique em “Mensagem”, será aberto um campo de texto onde você escreve sua mensagem e pressiona a tecla 

“ENTER” para enviar. Quando você receber uma resposta, a mensagem estará disponível no ícone no topo da 

tela, assim como foi mostrado no item 5 (cinco) na apresentação da tela principal da plataforma; 

6. Clicando nesse botão você tem acesso as suas notas obtidas nessa disciplina.  

 

IMPORTANTE 

O modelo de notas pode variar de acordo com cada disciplina e/ou professor. Por isso, caso tenha qualquer 

dúvida sobre suas notas, entre em contato com o professor da disciplina ou equipe de TI através do ClassApp ou 

e-mail. 
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4.1. NAVEGANDO PELOS CONTEÚDOS DA DISCIPLINA 

Ao clicar em um conteúdo da disciplina, uma nova tela será aberta com todo material referente ao assunto. 

 

1. Esse é o menu principal do conteúdo, composto por vários itens que devem ser acessados. Dentre todos os 

itens desse menu, dois deles (Desafio e Exercícios) são usados para avaliar seu conhecimento sobre o conteúdo 

proposto. 

1.1. No item Desafio você deve ler o que é pedido e usar o campo de texto para escrever sua resposta, ou 

então anexar um arquivo com sua reposta e em seguida clicar em “Enviar resposta”. 

1.2. No item Exercícios você deve ler a pergunta, selecionar uma resposta e clicar em “Próxima” para ver a 

próxima pergunta. Após responder as 5 (cinco) perguntas clique no botão “Enviar respostas”. 

 

IMPORTANTE 

Para disciplinas de graduação, existe uma data limite para envio de desafios e exercícios no final de cada 

bimestre. Muita atenção, pois após essa data não é possível enviar novas respostas. As notas dessas 

atividades só são disponibilizadas após essa data limite com um prazo de mais três dias para correção do 

professor. Para conferir as notas, acesse a opção “Notas”, disponível na tela principal da disciplina. 

 

2. Nesse botão é possível imprimir todo o conteúdo ou salvar em formato de arquivo para leitura posterior. 

Também é possível habilitar funções de acessibilidade clicando na opção “Minha conta”. Dentre as funções de 

acessibilidade disponíveis, você pode escolher entre: 

2.1. Cores de alto contraste: esse recurso fixa a cor do fundo em preto e texto como branco, facilitando a 

leitura do conteúdo. 

2.2. Aumento de fonte: possibilita aumentar ou diminuir a fonte do conteúdo. 

2.3. Língua de sinais: tradução automática do conteúdo para língua de sinais. 



 
 

7 

Após habilitar os modos de acessibilidade você verá uma tela como a seguinte. 

 
1. Aumentar e diminuir fonte do conteúdo; 

2. Habilitar tradutor em língua de sinais na tela; 

3. Escolher posição do tradutor de língua de sinais; 

4. Alterar velocidade do tradutor; 

5. Fechar tradutor de língua de sinais; 

6. Para traduzir um texto para língua de sinais, clique em qualquer texto na tela, com o tradutor habilitado. 

 

Para deficientes visuais, a adaptação do conteúdo Sagah é feita através de um contato prévio com a equipe 

Sagah, solicitando que o conteúdo seja alterado para a matrícula específica. Com isso, apenas o aluno com tal 

deficiência terá o conteúdo adaptado para que possa ser utilizado um leitor de tela de preferência do aluno. 

Abaixo é mostrado como fica o conteúdo adaptado para alunos que precisam usar leitores de tela. 
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4.2. RESPONDENDO UMA AVALIAÇÃO 

Após acessar o questionário na tela principal da disciplina você verá informações sobre a avaliação, como nota, 

duração, quantidade de tentativas permitidas e data em que essa avaliação estará disponível. Se a avaliação 

estiver dentro do prazo para ser respondida, clique no botão “Tentar responder o questionário agora”. 

 

Na tela seguinte, você verá a relação das questões que pode variar, podendo ter várias questões por página ou 

apenas uma. Caso for necessário, use o botão “Próxima página” para navegar entre as questões. 

Leia com atenção cada questão antes de respondê-la. Após responder as questões, clique no botão "Próximo" ou 

“Finalizar tentativa” e em seguida será perguntado se você realmente deseja finalizar o questionário, muita 

atenção, pois após finalizar o questionário você está declarando que terminou de respondê-lo e nenhuma 

alteração futura poderá ser feita. Para confirmar a entrega do questionário clique em “Enviar tudo e terminar”. 

 

IMPORTANTE: 

Se por algum motivo (perda de conexão, falta de energia) você perder o acesso a sua avaliação que já foi iniciada, 

basta abrir novamente a avaliação e clicar em “Continuar a última tentativa”.  
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5. BIBLIOTECAS DIGITAIS 

Todo acadêmico da AJES possui acesso a duas bibliotecas digitais em nossa plataforma Moodle. A primeira delas 

chamada de Minha Biblioteca que conta com mais de 7 (sete) mil exemplares disponíveis, e outra chamada 

Biblioteca A com mais de 2 (dois) mil títulos disponíveis online. 

 

5.1. MINHA BIBLIOTECA 

Para acessar a Minha Biblioteca, você deve clicar no botão localizado abaixo do menu principal da plataforma, 

chamado de “Biblioteca Digital”, como mostra a imagem abaixo. 

 

Em seguida será aberta a tela de acesso à biblioteca, onde você deve informar usuário e senha.  

 

IMPORTANTE: 

Caso você ainda não tenha um usuário e senha de acesso a Minha Biblioteca ou esteja com dificuldades, solicite 

suporte no ClassApp pelo canal de “Biblioteca”. 

 

Após inserir seus dados e clicar em “Entrar”. Será exibida a seguinte tela: 
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1. Nessa tela são mostrados os livros que você acessou recentemente; 

2. No Catálogo você encontra todos os livros disponíveis na plataforma, separados por categorias; 

3. No campo de pesquisa você pode digitar o nome de um livro ou autor para buscar por exemplares em toda a 

plataforma. 

Após encontrar o livro que deseja ler, clique sobre a capa do mesmo ou em “Abrir o livro”. Será exibida uma tela 

como a seguinte, onde o conteúdo do livro é exibido no meio da tela e existem várias ferramentas para auxiliar no 

seu estudo, como explicaremos a seguir. 

 

1. Voltar para a tela inicial da Minha Biblioteca; 

2. Abrir sumário, onde é possível navegar pelo livro clicando nos capítulos; 

3. Pesquisar por palavras no livro; 

4. Bloco de notas, onde você pode navegar direto para uma marcação feita anteriormente; 

5. Visualizar todas as figuras do livro; 

6. Nesse campo você pode digitar o número da página que deseja visualizar; 
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7. Clique sobre essa área e arraste para navegar pelas páginas do livro; 

8. Imprimir páginas do livro (limite de 2 páginas); 

9. Ferramenta para alteração da fonte do livro. É possível aumentar/diminuir, alterar cor, estilo de fonte, largura 

das margens, altura da linha; 

10. Ferramenta que possibilita a leitura automática do conteúdo do livro; 

11. Com essa ferramenta você pode grifar textos do livro para auxiliar no estudo ou consulta futura; 

12. Esse botão tem como objetivo disponibilizar os principais modelos de citação para que você possa citar o livro 

em seus trabalhos. 

 

5.2. BIBLIOTECA A 

Essa biblioteca é mantida pelo Grupo A, assim como os conteúdos Sagah. Portanto, todo material didático 

necessário para estudar os conteúdos Sagah das suas disciplinas você encontra nessa biblioteca. Para usar essa 

biblioteca, você precisa abrir a sua disciplina no Moodle e clicar no item chamado Biblioteca A. Como mostra a 

imagem a seguir. 

 

Após clicar em “Biblioteca-A” você será redirecionado automaticamente para o site da biblioteca, todo processo 

de autenticação é feito automaticamente sem a necessidade de informar usuário e senha. Após carregar a página 

clique em “Acesse” e será mostrada a seguinte tela. 
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1. Clique nessa ferramenta para buscar por livros dentro da plataforma; 

2. Use esse ícone para marcar livros como favoritos; 

3. Habilite essa ferramenta para visualizar apenas os livros que você marcou como favoritos. 

 

Para abrir um livro, clique sobre a capa ou título do mesmo, em seguida você verá uma tela como essa: 

 

1. Voltar para a tela inicial da Biblioteca A; 

2. Pesquisar por palavras no livro; 

3. Navegar entre os tópicos/capítulos do livro; 

4. Aumentar ou diminuir tamanho de exibição do livro na tela; 

5. Navegar entre as páginas do livro; 

6. Minimizar menu lateral, tornando a área para leitura maior. Muito útil quando está usando dispositivos móveis; 

7. Grifar ou adicionar anotação em texto do livro; 

8. Adicionar marcador na página atual do livro. Útil para fazer consultas futuras; 

9. Voltar uma página; 

10. Página atual do livro. Você também pode digitar a página que deseja visualizar; 

11. Visualizar próxima página; 

12. Diminuir zoom do livro; 

13. Aumentar zoom do livro; 

14. Ajustar livro para largura total do navegador; 

15. Ajustar livro para altura total do navegador; 

16. Imprimir páginas do livro; 

17. Ajustar Biblioteca A para ocupar toda tela do seu dispositivo. 

 


