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1. ACESSANDO O AVA 
 

O AVA – Ambiente Virtual de Aprendizado da FACEC, foi concebido por tecnologias 
consistentes e que facilitam o seu acesso e manipulação. Para acessá-lo, basta clicar no botão 
AVA EaD FACEC, conforme mostrado na         Figura 1. 

 
        Figura 1: Acesso ao AVA pelo Site da FACEC 

 
        Figura 2: Tela de login 

Conforme apresentado na         Figura 2, a primeira seta, poderá inserir seu usuário (enviado 
a você) ou acesse usando: [Seu 1° Nome] . [3 primeiros dígitos do CPF] em letras minúsculas, sendo 
inicialmente o número completo do CPF. 

 
        Figura 3: Mudança de Senha no 1º Acesso 

Como mostra a         Figura 3, para não apresentar o Erro! Fonte de referência não 
encontrada., deve ser inserida a senha padrão passada anteriormente e nos campos seguintes da 
seta é necessário informar sua nova senha, com no mínimo 8 caracteres, que deve conter letras 
maiúsculas, minúsculas, números e um carácter especial; 
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Ex: Senha897*, após isso é só clicar em salvar mudanças como mostra a seta. 

Após ter alterado a senha e confirmado, basta clicar em Continuar para prosseguir como mostra 
a seta na         Figura 4. 

 

2. APRESENTANDO AS OPÇÕES DO AVA 

Para completar ou alterar as suas configurações de perfil, basta clicar em PERFIL, em 
seguida no menu localizado no canto superior, clicando sobre o seu nome. Logo após clicar na 
opção Modificar Perfil conforme a Figura 5. 

 
       Figura 6: Modificando Perfil 

 

Uma tela semelhante como a apresentada a        Figura 6 deverá ser carregada. 
Nessa primeira parte do formulário de configuração mostrado anteriormente, os itens 

assinalados em vermelho são de preenchimento obrigatório. Alguns campos, como nome e 
e-mail, podem ser bloqueados para alteração. Essa configuração é realizada pelo 
administrador do sistema. 

Nos demais campos, poderá escolher entre esconder seu endereço de correio 
eletrônico, permitir que todos o vejam (“todos” aqui se refere aos alunos, tutores e 
professores que utilizam o AVA), ou somente os participantes do curso/disciplina. 

No campo descrição, o participante poderá apresentar-se, contando um pouco sobre 
sua formação, interesses e hobbies. 

        Figura 4 : Confirmando Alteração de senha 

Figura 5: Apresentando Opções do AVA 
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A Figura 7, no bloco Imagem do usuário, o participante poderá carregar uma foto de rosto, 
no tamanho máximo especificado na tela. Para isso, basta clicar no item adicionar e procurar seu 
arquivo ou arrastar o arquivo de imagem da sua área de trabalho para o espaço indicado pela seta 
na imagem acima. Não esqueça que em um curso a distância a foto é um item muito importante 
de identificação e aproximação com o colega, tutores e professores. 

 

3. Configurando o curso 
 

Ao iniciar uma disciplina ou um curso no AVA, o primeiro passo é clicar na opção EDI-

TAR CONFIGURAÇÕES, localizado no bloco ADMINISTRAÇÃO ou menu com formato de en-

grenagem, como na Figura 8. 

Figura 8: Configurando Meu Curso 

Ao ser direcionado para a edição de configurações da disciplina/curso, logo irá visua-

lizar uma tela semelhante à Figura 9. Nela, poderá definir ou alterar alguns dados da sua dis-

ciplina/curso: 

 

Figura 7: Inserindo Informações de perfil 

Figura 9: Editando Curso 
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No primeiro bloco de configurações, poderá definir: 

Nome completo: Nome criado no momento do cadastramento do curso/disciplina. 
Nome breve do curso: Este nome breve é utilizado no ambiente da disciplina/curso, em substitui-
ção ao nome completo (por exemplo: na descrição do assunto nas mensagens de e-mail). 
Categoria do curso: Seleção das categorias de cursos pré-configurados no sistema. 
Visível: Deixar visível o curso na lista de cursos dos alunos ou não. 
Data de início do curso: Determinar a data de início do curso. 
Número de identificação do curso: número de identificação que é usado apenas nos processos 
de comunicação com sistemas externos (exemplo: integração com sistema acadêmico). 
Sumário do curso: Nesse espaço o professor pode registrar uma breve descrição de seu curso/dis-
ciplina, que será visualizada na lista de cursos na página inicial do Moodle, por qualquer partici-
pante cadastrado no ambiente MOODLE. 
Arquivos de resumo do curso: Neste campo, o professor poderá inserir arquivos de imagem (.jpg, 
.gif) relacionados ao curso. Esta imagem é exibida na lista de cursos juntamente com o resumo. 

Formato: Existem quatro formatos de curso por padrão no Moodle, são eles: 

Formato atividade única - Para mostrar apenas uma atividade ou recurso (como um Quiz ou um 
pacote SCORM) na página do curso 
Formato Social - Este formato é articulado em torno de um fórum principal que corresponde à 
página principal do curso. É um formato mais livre que pode ser usado, também, em contextos 
que não são cursos como, por exemplo, o quadro de avisos do departamento. 
Formato Tópicos - Este é o formato padrão do Moodle. É muito parecido com o formato semanal, 
mas as unidades lógicas são assuntos ou temas. Além disso, os tópicos não têm limite de tempo. 
Formato Semanal - O curso é organizado em unidades correspondentes a semanas, com datas de 
início e fim bem definidas. 
Número de seções - Neste menu, o professor pode definir quantos tópicos terá disponível na sua 
disciplina/curso. Esse número pode ser editado a qualquer momento. 
 
Seções escondidas 

Estas opções permitem que decida como as seções ocultas no seu curso serão exibidas para 
os alunos. A opção padrão define que as seções aparecerão aos alunos com a área das atividades 
contraída e com a cor da seção alterada. 

A seção é visualizada, mas os conteúdos da seção ficam ocultos. Isto pode ser útil em cursos 
com o formato semanal, para indicar semanas de férias, por exemplo. Se o professor escolher a 
outra opção, “seções ocultas são completamente visíveis”, as seções não serão visualizadas 
enquanto forem marcadas como ocultas 

 

4. Relatórios 
 

Este recurso é utilizado pelo Professor, Tutor ou Coordenador para obter Relatórios 
variados de acesso às atividades e visitas aos materiais de um curso/disciplina. Para isso, é 
preciso ir até ao bloco “Este Curso”, localizado no menu inicial: 

Ao clicar em Este Curso, visualizará uma Lista com 4 itens. Agora, basta clicar sobre 
Pessoas como mostra a Figura 10: 
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Após clicar, será exibido a lista de Usuários inscritos no curso/disciplina, para selecionar 
um usuário basta clicar na foto do usuário desejado ou pesquisar na barra de pesquisa para vir 
um especifico e depois clicar em sua foto para assim seleciona-lo como mostra a                         Figura 
11: 

 

                        Figura 11: Lista de Participantes 

Assim que já tiver selecionado o usuário aparecerá a tela do perfil do mesmo como mostra 
a Figura 12: 

                           

Figura 12: Perfil do Aluno 

Figura 10: Relatório de Usuários 
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Em Sobre mim mostra as informações sobre o usuário, clicando em Mais, e descendo até 
Relatórios terão 5 opções de Relatórios, como mostra a                                                Figura 13: 

                                 

                                               Figura 13: Relatórios no Perfil do Aluno 

4.1. Relatórios de Logs de Hoje 
 

O Relatório de Logs de Hoje permite obter informações e um gráfico de acesso de um 
usuário em uma ou mais atividades/recursos do AVA realizadas no dia como mostra a Figura 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Relatório de Todos os acessos 
 

Em Todos os acessos: Esta opção apresenta um gráfico da quantidade e os horários de 
acessos realizados desde o início da disciplina/curso como mostra a  Figura15 

 

Figura 14: Relatório de Logs 
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4.3. Relatório de Outline 

Relatório de Outline: Apresenta a relação de tópicos e o detalhamento dos recursos e 
atividades da disciplina/curso. Indica o número de visitas aos recursos e a data e o horário do último 
acesso como a Figura 16: 

 

4.4. Relatório Completo 

Relatório Completo: Apresenta a relação de tópicos e o detalhamento dos recursos e das 
atividades da disciplina/curso. Indica também, o número de participações nas atividades e visitas 
aos recursos (materiais), bem como a data e o horário do último acesso como apresentado na         
Figura 17: 

 Figura15: Relatório de Todos os acessos          

Figura 16: Relatório de Outline 
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        Figura 17: Relatório Completo 

 

5. Adicionando Conteúdo 
 

Para adicionar um conteúdo basta clicar na engrenagem, logo depois em ativar edição 

como  

mostra a Figura 18: 

 

Logo depois clique em Adicionar uma atividade ou recurso como mostra a Figura 19; 

 

Figura 18: Adicionando Conteúdo 

Figura 19: Adicionar Atividade 

https://ead.faculdadefacec.edu.br/course/view.php?id=297&notifyeditingon=1
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Logo em seguida aparecerá um menu com as opções de tipo de conteúdo que pode ser 

inserido como mostra a Figura 20; 

5.1.  Menu de Atividades 
 

 

 

 

 

 

 

Como mostrado na Figura 20 , dando um duplo clique na categoria de atividade irá ser re-

direcionado para a edição dela. 

 

5.2. Base de Dados 
 

 

Na Figura 21 se trata da atividade Base de Dados é um módulo de atividade base de dados 

na qual permite os participantes criar manter e pesquisar uma coleção de itens, ou seja, a estrutura 

dos itens é definida pelo professor como uma quantidade de Campos, e os tipos de Campo que in-

cluem caixa de seleção, área de texto, url, imagem e arquivo enviado. O professor pode permitir 

comentários nos itens e também podem ser avaliados por outros professores, tutores e estudantes, 

as avaliações podem ser agregadas para formar uma nota final registrada no livro de notas das ativi-

dades de base de dados. Ela tem muitos usos como um acervo colaborativo de links da web, livros, 

resenhas de livro, referências de jornal e etc. 

 

5.3. Escolha 

 

 

Figura 20: Menu de Opções de Atividades 

Figura 21: Base de Dados 

Figura 22: Escolha 
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O módulo escolha apontado pela Figura 22, permite fazer uma pergunta e especificar 
opções de múltiplas respostas. Resultados da escolha podem ser publicados depois que os 
estudantes responderem, após uma determinada data, ou não, e é geralmente usado para criar a 
consolidação de conteúdo. 

5.4. Certificado 
 

Esses módulos de certificados permitem configurar conforme a aprovação do aluno no 

curso/disciplina como mostra a Figura 23. 

 

5.5. Chat 
 

Este módulo de atividade permite a realização de uma discussão textual de forma síncrona (usu-

ários conectados ao mesmo tempo). Esta atividade contém opções para revisão e configuração das 

discussões, com data e hora agendadas previamente, usada para debate nos cursos/disciplinas con-

forme a Figura 24. 

 

5.6. Ferramenta Externa 

Este módulo permite a importação de questões externas à sua área de trabalho com a uti-

lização de conteúdos da SAGAH e da Biblioteca A, conforme mostra a Figura. Observe que as ques-

tões devem estar em um dos formatos disponibilizados para que exista compatibilidade conforme 

a Figura 25. 

 

 

Figura 23: Certificado 

Figura 24: Chat 

Figura 25: Ferramenta Externa 
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5.7. Fórum 

 

Este módulo de atividade mostrado na Figura 26, favorecem um importante espaço de dis-

cussão entre todos os participantes (alunos, tutores e professores) de uma disciplina/curso. Nele, 

as mensagens podem ser visualizadas de diferentes formas, permitindo que se anexe a elas arqui-

vos de diferentes formatos. 

 

5.8. Glossário 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta atividade que apresentado pela Figura 27 permite que os participantes criem e 

atualizem uma lista de definições como em um dicionário ou em um FAQ. 

 

5.9. Laboratório de Avaliação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este módulo conforme apresenta a Figura 28 é de certa forma “Complexo” em sua 

montagem, porém tem um resultado excelente na interação dos alunos. 

 

  

Figura 26: Fórum 

Figura 27: Glossário 

Figura 28: Laboratório de Avaliação 
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5.10. Lição 

 

 

Este módulo de atividade mostrado na Figura 29, permite inserir um conteúdo flexível na 

disciplina/curso. O estudo pode, dessa forma, ser linear ou, se preferir, ser algo mais interativo, 

dependendo somente da construção do conteúdo. 

 

5.11. Pesquisa 
 

 

 

 

 

 

Este módulo de atividade mostrado na Figura 30, permite criar um questionário de avaliação 

da disciplina/curso, cujo objetivo é refletir sobre os processos de aprendizagem. 

5.12. Tarefa 
 

 

 

 

 

Este módulo de atividade mostrado na Figura 31, consiste na descrição ou no enunciado de 

uma atividade a ser desenvolvida pelo aluno, que pode ser enviada em formato digital ao servidor 

do curso utilizando o MOODLE. As atividades podem ser, por exemplo: redações, projetos, relató-

rios, imagens etc. 

5.13. Wiki 
 

 

                                                               

 

 

 

Figura 29: Lição 

Figura 30: Pesquisa 

Figura 31: Tarefa 

Figura 32: Wiki 
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Este módulo como aponta a Figura 32, permite uma interação colaborativa para composi-

ção de documentos com o uso do navegador Web. Nesta atividade, o documento fica disponível 

para todos os usuários que possuem acesso. 

5.14. Questionário 

    Figura 33: Questionário 

Esta atividade apontada na     Figura 33, consiste na composição de questões e de configu-

ração de questionários. As questões ficam arquivadas por categorias em uma base de dados e po-

dem ser reutilizadas em outros questionários e em outros cursos. 

OBSERVAÇÃO: Se a Atividade Avaliativa for em formato de questões (objetivas e subjetivas) 

escolha: “Questionário”, já se a sua Atividade Avaliativa for em formato de desenvolvimento de 

projeto, com envio de arquivo, escolha a opção “Tarefa”. Como mostra a       : 

      Figura 34: Atividades 
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6. Preenchimento da Consolidação de Conteúdo 
 

Para informar ao aluno, as orientações sobre como ocorrerão o desenvolvimento da 

Atividade Avaliativa, segue: 

Informe no campo Nome: CONSOLIDAÇÃO DE CONTEÚDOS - < nome da disciplina > 

No campo Descrição, informe o texto definido como padrão pela Diretoria Acadêmica: 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTEÚDO 

Prezado(a) Acadêmico(a) 

 Antes de responder o conteúdo a seguir, se atente para alguns pontos importantes, conforme 

segue: 

Disciplina: _________________________ (Preenchimento pelo(a) Docente) 

Prazo para entrega (online): __/__/2020, até as __h/__min (Preenchimento pelo(a) Docente) 

Após a data supracitada, o(a) acadêmico(a) não terá mais acesso ao conteúdo; 

Após acessar o conteúdo, o(a) acadêmico(a) terá uma única tentativa para responder; 

Caso ocorra uma queda na conexão, o próprio sistema permitirá um novo acesso, automatica-

mente. Lembrando que será oportunizada uma nova tentativa somente neste caso, o qual será 

monitorado pela plataforma. Caso o(a) acadêmico(a) solicite outra tentativa, que não pelo motivo 

citado, a mesma será negada; 

Durante a realização da consolidação do conteúdo, por segurança, sugere-se que o(a) acadêmico(a) 

clique em “salvar”, após cada resposta; 

Após responder todo o material, o(a) acadêmico(a) deve clicar em “enviar”, obrigatoriamente. Caso 

contrário, a atividade não será finalizada e as respostas não serão enviadas para o(a) docente(a) e, 

além disso, poderá perder o prazo de entrega; 

Após clicar em “enviar”, a atividade será encerrada, não permitindo alterar as respostas. 

BONS ESTUDOS!!! 

Marque a opção: “Exibir descrição na página do curso” para que a descrição apareça para os 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 



www.faculdadefacec.edu.br 

RODOVIA PR-082, KM 468, LOTE 45/46 GLEBA RIBEIRÃO, 
CIANORTE – PR   -   FONE: (44) 3018-8000 

6.1. Duração 

 

Abra a opção “Duração” como aponta a Figura 35. 

Informe a data e hora de INÍCIO da sua Atividade Avaliativa na opção “Abrir o questioná-

rio”. Lembrete: as Atividades Avaliativas iniciarão às 9:00h do seu dia de agendado, e encerrará às 

8:59h do dia seguinte. 

Habilite a opção “Habilitar”. Isso fará com que o aluno só possa abrir o questionário na data 

e hora de ENCERRAMENTO da sua Atividade Avaliativa na opção “Encerrar o questionário”. Lem-

brete: as Atividades Avaliativas encerrarão às 8:59h do dia seguinte previsto para o Início. 

Na opção “Quando o tempo expirar”, mantenha a sugestão da opção “As tentativas 
abertas serão enviadas automaticamente”. Isso fará com que o aluno que estiver respondendo 
próximo das 8:59h, tenha as suas questões já respondidas enviadas automaticamente ao término 
do tempo, e impedirá que o aluno continue resguardando as já respondidas, como indica a Erro! 
Autoreferência de indicador não válida.: 

Figura 36: Duração de Atividade 

6.2. Notas 
 

Abra a opção “Nota” 

Não precisa ter Nota de aprovação, mas pode informar 5,0 (para trabalhar, por exemplo, com 

10 questões de 0,5 pontos). Ou 50 (para trabalhar, por exemplo, com 10 questões de 5,0 pontos). 

Ou ainda 500 (para trabalhar, por exemplo, com 10 questões de 50 pontos). 

OBSERVAÇÃO: Sobre a unidade das notas, para quem está utilizando UA’s da SAGAH, a pontu-

ação padrão máxima lá, é de 100 para cada UA. Para quem teve 5 aulas, poderá totalizar até 500. 

Só para entenderem a diferença de medidas que vocês poderão estar utilizando. 

Figura 35:  Adicionando Questionário 
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IMPORTANTE: “Tentativas permitidas”, informar “1”, APENAS UMA TENTATIVA, como mos-

trado na      Figura 37 

 

     Figura 37: Tentativas 

6.3. Comportamento da questão 
 

Abra a opção “Layout” 

Não precisa alterar nada, por padrão vem com a opção “Cada pergunta”, pode manter, o aluno 

verá uma questão por vez. (Mostrado pela         Figura 38) 

 

        Figura 38: Layout 

Abra a opção “Comportamento da questão” 

Não precisa alterar nada, por padrão vem com a opção “Misturar entre as questões”, pode 

manter, o aluno receberá as alternativas sempre embaralhadas. A questão (a) de um aluno pode 

ser a questão (c) para outro. 

Também pode manter o Feedback adiado, como vem por padrão, como mostra a         Figura 39: 

 

        Figura 39: Comportamento de Questão 
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6.4. Opções de revisão 
 

Abra a opção “Opções de revisão”. 

Desmarque todas as opções de FEEDBACK possíveis em todas as colunas. 

As opções de feedback que ficam sem poder marcar/desmarcar, é porque em alguma op-

ção acima, já foram inibidas essas ações. Com isso não terão efeito. (Como apresenta a Figura 40) 

Figura 40: Opções de Revisão 

 

Na        Figura 41 que aparece em sequência, As configurações padrões são suficientes. 

       Figura 41: Deixar padrão do Sistema 

6.5. Conclusão de atividades no curso 
 

Abra a opção “Conclusão de atividades no curso” 

Na opção “Acompanhamento de Conclusão” apontado pela                        Figura 42, selecione 

a opção “Mostrar atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas”. Assim mos-

trará como concluída para o aluno ao Enviar a Atividade Avaliativa. 

 

                       Figura 42: Conclusão de Atividades do Curso 



www.faculdadefacec.edu.br 

RODOVIA PR-082, KM 468, LOTE 45/46 GLEBA RIBEIRÃO, 
CIANORTE – PR   -   FONE: (44) 3018-8000 

6.6. Salvar e Mostrar 
 

Na         Figura 43 que aparece na sequência, não precisa abrir. As configurações padrões 

são suficientes. 

Clique em “Salvar e mostrar”. 

        Figura 43: Salvar e Mostrar 

Após feito isto então abrirá a página da Atividade Avaliativa. 

Aproveite para ver se as informações estão corretas, como: Tentativas permitidas – 1, Data 

e Hora de início e de Fechamento. 

Clique em “Editar questionário” para incluir as questões, como indica a     Figura 44: 

     Figura 44: Atividade De Consolidação de Conteúdo 

 

6.7. Edição do questionário 
 

Na página de Edição do questionário como apresenta a  Figura 45: 

Selecione a opção “Misturar as questões”.  

Clique em “Editar questionário” para incluir as questões.  

 Figura 45: Editar Questionário 
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Conforme a Figura 46, ao clicar em Adicionar, existem as opções: - Uma nova questão; - do 

banco de questões; - uma questão aleatória. Entendendo que as questões aleatórias dependem de 

um Banco de Questões criado. Para o professor/ tutor que irá criar uma questão, selecionar a 

opção: “uma nova questão”. 

 

6.8. Tipos de Questões 
 

Na Figura 47 mostra que tipos de questões podem ser inseridas: 

 

7. Recursos 
 

Atividades que podem ser incluídas nos Cursos/disciplinas como recursos existentes 

disponíveis, conforme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Adicionar Nova Questão 

Figura 47: Menu de Opções de tipo de Questões 

Figura 48: Recursos do AVA  
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7.1. Arquivo 
 

Este Bloco Recursos com apresenta a Figura 48, são diferentes formatos de conteúdo que 

podem ser disponibilizados pelo professor/ tutor em uma disciplina/curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste modulo como mostra a Figura 49, é possível postar arquivos variados como PDF, 

DOC, DOCX, PPT, XLS entre outros, deve ser indicado a aparência para que o arquivo possa estar 

abrindo em outra aba e no caso de arquivos que grandes forçar o download. 

7.2. Livro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este recurso apresentado na Figura 50, é um módulo colaborativos no conteúdo de livros. 

7.3. Página 
 

 

 

 

 

 

 

Neste módulo de recursos conforme a Figura 51, é uma criação de uma Página HTML, 

para criação de tal pagina necessita de conhecimento prévio na linguagem de Marcação. 

7.4. Pasta 
 

 

 

 

 

Figura 49: Arquivo 

Figura 50: Livro 

Figura 51: Página HTML 

Figura 52: Pasta 
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Neste módulo de recursos conforme a Figura 52, consiste em um gerenciador de arquivos 

da disciplina, na qual onde se pode colocar os arquivos de forma organizada. 

7.5. Rótulo 
 

 

 

 

 

 

O rótulo com o aponta a Figura 53, é um recurso utilizado para que o professor ou tutor 

organize/indique as semanas, os tópicos ou a parte inicial de uma disciplina/curso. Ele permite que 

se crie um texto descritivo do que o aluno poderá encontrar naquela semana, tópico específico ou 

disciplina. O rótulo é criado em um editor de texto e pode conter figuras, tabelas, animações ou 

qualquer outro componente de página Web. 

7.6. URL 
 

 

 

 

 

Neste_módulo de recursos conforme a Figura 54, este é um recurso muito útil para 

aproveitamento de materiais encontrados na internet ou mesmo para apontar um arquivo já 

pronto que o professor ou tutor pode enviar para o ambiente virtual, sem que o aluno tenha que 

entrar em outra página para visualizá-lo. 

8. Dicas para fazer a gravação de vídeos: 
 

• Interessante o professor ter em mente que deve criar vídeos curtos e objetivos; 

• Importante ver a qualidade do som (eliminar ruídos e ecos) e como está a iluminação do 

ambiente, bem como o posicionamento da câmera; 

• Ter um Roteiro é indispensável pois, auxilia cada vez mais a ser objetivo e para ter 

qualidade para passar o conteúdo pois é preciso investir tempo para treinar e aperfeiçoar, 

para que seja a melhor entrega ao aluno. 

• Mais uma coisa muito importante quando se trata de um vídeo, a linguagem corporal e a 

entonação de voz devem ser observadas. Conectar-se com a câmera olhando para ela 

como se estivesse de frente com o aluno explicando o conteúdo para ele. 

 

 

 

Figura 53: Rótulo  

Figura 54: URL 
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9. Observações de quando for gravar um áudio ou Podcast: 
 

• É aconselhável que seja um local silencioso, sem eco e sem interrupções; 

• Pode ser utilizado o microfone do próprio celular ou até mesmo do fone de ouvido caso não 

haja um microfone externo próprio para gravações; 

• É muito importante ser dinâmico e espontâneo. Não se preocupe em errar (tenha sempre um 

roteiro para auxiliar, mas evite parecer que está lendo para não soar algo artificial), tente criar 

uma atmosfera no qual os alunos se engajem com o conteúdo que está sendo passado. 

• Lembre-se sempre de controlar o tempo, tendo um Começo, Meio e Fim; 

• Uma abordagem interessante é fazer uma ponte, criando uma ligação com os conteúdos 

anteriores; 

• É muito bom tanto nos vídeos como nos áudios chamar os alunos para fazer coisas, como 

“Pessoal anotem este trecho pois será usado em uma atividade posteriormente”, ou “Grifem 

este momento”, enfim ter um contato com o aluno durante o áudio. 

 

10. Dicas de uma Apresentação de Power Point 
 

• Uma ferramenta muito interessante é o Canva (https://www.canva.com/). O Canva é uma 

plataforma 100% online: você pode aproveitar todos os recursos direto no seu navegador, sem 

baixar ou instalar nenhum software. IMPORTANTE: Crie sua conta com o e-mail institucional 

da FACEC e tenha mais privilégios como professor ou tutor. 

• Selecione seu modelo preferido em nossa biblioteca de criações profissionais, faça o upload                  

de fotos ou escolha imagens do banco do Canva, edite suas imagens, adicione filtros e ajuste 

o texto; 

• Suas criações ficam armazenadas em sua conta e você pode acessá-las quanto quiser, direto 

do computador ou celular; 

• Quando terminar o design, você pode escolher: deixar a apresentação em formato de Power 

Point (caso não tenha escolhido alguma figura, ícone ou imagem paga); 

• Lembrando de fazer esses slides mais dinâmicos e não colocando muito conteúdo escrito pois 

acaba se tornando maçante. 

 

Obrigado por chegar até aqui, 

tenha uma boa aula ^^ 

@AbraçosDigitais 

  

https://www.canva.com/
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