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DICA número 1
- Se você escolheu essa modalidade de Ensino

deve ter em mãos, para poder estudar, um

dispositivo eletrônico, como tablet, notebook,

celular, etc.

CELULAR NOTEBOOK



Tomando como base a questão 1 do questionário quanto à 
matrícula na modalidade a distância e uso das tecnologias 
pelos alunos participantes da pesquisa, pude verificar dentre 
os 73 alunos questionados que:

33% disseram que foram informados na matrícula que teriam 
que utilizar tecnologias.
1% disse que foi informado que teria que utilizar computador.

33% disseram que foram 
informados na matrícula que 

teriam que utilizar tecnologias.



DICA número 2
- Observe qual Plataforma de Ensino seu curso

utiliza e obtenha os passos do primeiro acesso.

CPF do aluno
123Mudar!

Endereço eletrônico

http://moodle.sesirs.org.br/login/index.php



DICA número 3
- Tenha salvo em seu dispositivo eletrônico o site de

acesso e guarde a senha da sua Plataforma de

Ensino.

SALVE SUA SENHA

http://moodle.sesirs.org.br/login/index.php



Tomando como base a questão 2  quanto à dificuldade no 
primeiro acesso à Plataforma Moodle pelos alunos participantes 
da pesquisa, 73 alunos, pude verificar que:

34% tiveram alguma dificuldade, como no acesso, mexer no 
computador, não entender a matéria, não ter computador ou 
celular, digitalização, não sabiam enviar os trabalhos, no material 
de estudo, entrar na Plataforma, nunca tinha estudado on-line, 
com os trabalhos, a senha, nos conteúdos.

34% tiveram alguma 
dificuldade.



Tomando como base a questão 3 quanto à dificuldade, na
disciplina de Química, de acessar os conteúdos
disponibilizados na Plataforma Moodle para realização do
trabalho on-line e questionário pelos alunos participantes
da pesquisa, 73 alunos, pude verificar que:

15% tiveram alguma dificuldade, como não entender a
matéria, não saber ver o resultado do trabalho, nas
perguntas, todas, para redigir o trabalho, ter acesso à
internet, para saber responder as perguntas, para entender
alguma coisa;

15% tiveram alguma 
dificuldade.



DICA número 4
- Qualquer dúvida relacionada ao conteúdo proposto, trabalhos e

atividades on-line, mande mensagem para o professor tutor da

disciplina de Química.

AQUI

http://moodle.sesirs.org.br/course/view.php?id=23179



DICA número 5
- Utilize o campo “Dúvidas” disponibilizado na

Plataforma Moodle.

AQUI

http://moodle.sesirs.org.br/course/view.php?id=23179



Tomando como base a questão 4 quanto à utilização do
campo “Dúvidas”, disponibilizado na Plataforma Moodle,
pelos alunos participantes da pesquisa, 73 alunos, pude
verificar que:

64% disseram que não utilizam o campo “Dúvidas”
disponibilizado na Plataforma Moodle durante as
atividades.

64% disseram que não 
utilizam o campo “Dúvidas”.



DICA número 6
- Utilize a ferramenta conteúdo on-line de Química
disponibilizada na Plataforma Moodle.

AQUI

http://moodle.sesirs.org.br/course/view.php?id=23179



Tomando como base a questão 5 quanto à utilização de
ferramentas para a realização do trabalho on-line pelos
alunos participantes da pesquisa, 73 alunos, verifiquei

que:

41 alunos utilizam a ferramenta material didático
alternativo disponibilizada na Plataforma Moodle, tais
como: internet, livros, outro; 38 alunos utilizam a
ferramenta conteúdo on-line disponibilizada na
Plataforma Moodle;

41 alunos utilizam a ferramenta 
material didático alternativo 

disponibilizada na Plataforma 
Moodle, tais como: internet, livros, 

outro.



- - Entre em contato com o professor tutor da disciplina de
Química quanto ao tempo disponibilizado pelo tutor a
distância no campo “Dúvidas”.

DICA número 7

http://moodle.sesirs.org.br/course/view.php?id=23179

AQUI



Tomando como base a questão 6 quanto ao tempo

disponibilizado pelo tutor a distância no campo
“Dúvidas” aos alunos participantes da pesquisa, 73
alunos, verifiquei que:

26% dos alunos disseram que o tempo poderia ser
maior.

26% dos alunos disseram que o

tempo poderia ser maior.



DICA número 8
- Utilize os exercícios da disciplina de Química disponibilizados
na Plataforma Moodle como forma de aprendizagem.

http://moodle.sesirs.org.br/course/view.php?id=23179

AQUI



Tomando como base a questão 8 quanto à utilização

dos exercícios disponibilizados na Plataforma Moodle,
aos alunos participantes da pesquisa, 73 alunos,
verifiquei que:

73% dos alunos disseram que utilizam os exercícios
disponibilizados na Plataforma Moodle como forma de
aprendizagem.

73% dos alunos disseram que

utilizam os exercícios
disponibilizados na Plataforma
Moodle .



DICA número 9
- Utilize a ferramenta conteúdo on-line de Química disponibilizado na
Plataforma Moodle para realizar a prova presencial de recuperação.

AQUI

http://moodle.sesirs.org.br/course/view.php?id=23179



Tomando como base a questão 11 quanto à utilização de 
ferramentas para a realização da prova presencial de recuperação 
pelos alunos participantes da pesquisa, 73 alunos, verifiquei que:

Vinte e um alunos fizeram recuperação na disciplina de Química.
52% utilizaram a ferramenta conteúdo on-line disponibilizado na 

Plataforma Moodle para realizar a prova presencial de recuperação.

52% utilizaram a ferramenta

conteúdo on-line disponibilizado na
Plataforma Moodle para realizar a
prova presencial de recuperação.



DICA número 10
- Não tenha vergonha de perguntar, pois a sua dúvida pode ser de seus
colegas de curso também, ok?

BONS ESTUDOS!!!



Para finalizar, queria dizer que a modalidade de Ensino a
distância é uma realidade e você deve se adaptar às mudanças do mundo
tecnológico que estamos inseridos.

Obrigada pela atenção.

Espero ter contribuído para os seus estudos.

Sucesso para todos!


