

O ensino recorrente mediatizado é regulamentado pela Portaria nº18/2010 de 17 de fevereiro e pelo
Regulamento Interno da Escola Secundária Vitorino Nemésio.



É coordenado pela docente Sandra Monteiro (assessora técnico pedagógica), com os contactos:
Telefone: 295 542 470/1/2
Mail: ermediatizado@gmail.com

Instruções básicas para acesso à plataforma do Ensino Recorrente Mediatizado
1. Introduzir na barra de navegação o endereço: http://moodle.esvnemesio.pt/

Surge então a página inicial da plataforma moodle, onde são publicadas notícias de interesse relacionadas
com esta modalidade de ensino.
2. Clicar em “(Entrar)”, que se situa no canto superior
direito da página.

2.1- Preencher o campo “Nome de utilizador” com o
endereço de correio eletrónico;

2.2-Colocar no campo “senha”: Esvn_123

3. Após o primeiro acesso os utilizadores são forçados a mudar de senha.

Atenção: a senha actual é
Esvn_123

4. Depois de introduzidos os campos para a mudança de senha, deve clicar em continuar.

Surge então o painel de cada utilizador, com as “Preferências”, onde pode alterar o seu perfil, modificar
senha e ver as notificações.

5. Para verificar a que disciplinas/blocos está matriculado deverá clicar em “As minhas disciplinas”.

Aparece a listagem das disciplinas em que o aluno está
inscrito e uma categoria chamada de “Coordenação”.
Na disciplina de “Coordenação” são colocadas todas as
informações e/ou documentos necessários ao bom
desenrolar das atividades desta metodologia de ensino.

6. Para aceder à página de cada disciplina/bloco deverá clicar na correspondente. Aparece a página da
disciplina, que é gerida pelo professor da mesma.
É apresentado abaixo o exemplo da disciplina de Física e Química, bloco II.

Cada tópico deverá corresponder a uma sessão de duas aulas (2 horas). Em cada tópico são colocados os
recursos que o professor entender necessários e a “sala de chat”.

7. Para entrar na aula ou visualizar aulas anteriores, deve clicar no ícone

:

Surgindo a janela ao lado, onde pode aceder à aula
e ver gravações de aulas/sessões anteriores.

8. Ao entrar na sala de chat aparece a janela abaixo, onde surge na margem direita os utilizadores da
mesma.

Alerta:
De acordo com a velocidade da
internet de cada utilizador o chat pode
ser mais ou menos rápido.
Por isso caso tenha escrito uma
mensagem e clique em “Enviar” e esta
não surja de imediato, não insista
clicando pois a mensagem vai
aparecer repetidamente.

