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1. Aceder à Plataforma
Aceda à plataforma através do endereço: https://deft.pt/.

 Utilizando os dados que lhe foram fornecidos, deverá preencher os campos “Nome
de Utilizador” e “Palavra-passe” disponíveis na página frontal da plataforma, ao
recorrer à ligação “Entrar”, localizada no canto superior direito da mesma ou na
ligação existente do lado esquerdo na página inicial.
 Também é possível aceder à plataforma, através da Aplicação Moodle, disponível
para download na App Store e Google Play. Pode aceder às aplicações clicando nos
ícones que figuram na barra inferior de todas as páginas.
 Caso não se recorde dos seus dados (nome de utilizador ou da sua palavra-passe),
recorra à ligação “Recuperar Senha” para que possa receber um e-mail automático
com essas informações.

A sua palavra-passe é pessoal e intransmissível, pelo que, caso detete alguma
irregularidade deverá contactar imediatamente a equipa da Deft via admin@deft.pt
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2. Painel de Utilizador
Aceder à sua conta pessoal será redirecionado para o painel do utilizador onde
visualizará os cursos em que se encontra inscrito.

Caso o curso pretendido não surja no seu painel de utilizador, pode consultar os
cursos diponíveis em https://deft.pt/course/.
Adicionalmente, tem ao seu dispor um menu superior, sinalizado pelo seu nome de
utilizador, que se caracteriza pela possibilidade de aceder ao painel do utilizador,
perfil, notas, mensagens e preferências. Deverá aceder a este menu sempre que
desejar sair da sua conta.
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3. Definir as Características do Curso
Ao entrar no curso, terá no canto inferior esquerdo o botão “Opções” com o seguinte
menu:

Ao entrar em “Editar configurações”, pode editar as diversas configurações do curso,
nomeadamente:











Nome completo do curso;
Nome curto;
Categoria do curso;
Visibilidade do curso;
Data de início e de fim;
Descrição (opcional);
Imagem do curso (opcional);
Formato do curso;
Idioma;
Entre outros.
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4. Inscrever Formandos
Para inscrever utilizadores no curso, deverá aceder a “Opções” e a “Mais…”.

De seguida, deverá aceder a “Utilizadores” e “Utilizadores Inscritos”.

Para escolher os utilizadores que pretende inscrever no curso, deve clicar em
“Inscrever utilizadores” e procurar pelo e-mail ou nome dos formandos.
Para terminar, deve clicar novamente em “Inscrever utilizadores”.
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5. Aceder a Relatórios
Poderá aceder aos relatórios clicando no botão “Opções” e em “Mais…”.

De seguida, deve aceder a “Administação do curso” e “Relatórios”.

Existem várias opções de relatórios: Relatórios de competências, Registos de
atividade, Registos de atividade em tempo real, Relatório de atividades, Estatísticas
Gerais, Participação no curso e, ainda, Estatísticas.
Terá também a opção de descarregar estes relatórios em formato "MS Excel".
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6. Configurar Pauta
A pauta do curso poderá ser configurada. Para isto, deverá aceder a “Configurar a
Pauta”.

Nesta área pode configurar o peso e a visibilidade de cada elemento do seu curso.
Por exemplo, se tiver materiais de apoio que não têm peso na avaliação, estes devem
estar ocultos na pauta.
Para atribuir notas, deverá aceder a “Ver” e “Relatório do Avaliador”.
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7. Ativar Modo de Edição
Poderá configurar a página principal da área do seu curso, para isto deverá recorrer
ao botão “Ativar modo de edição” no canto superior esquerdo.

Ao ativar esta funcionalidade, pode modificar o nome de cada separador ou tópico,
adicionar ou eliminar recursos ou atividades, bem como mover os diversos
elementos.
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8. Adicionar Atividades ou Recursos
Para adicionar atividades ou recursos, deverá ter o modo de edição ativo e clicar em
“Adicionar uma atividade ou recurso”.

Surgirá uma janela com
nomeadamente:








as diversas atividades ou recursos disponíveis,

Base de dados: Permite aos participantes criar, gerir e procurar informação
num conjunto de entradas (registos). O tipo, o número e o formato dos campos
que compõem a base de dados são definido pelo tutor. Os tipos de campos
permitidos incluem caixas de seleção, listas pendentes, botões de rádio,
caixas de texto, URL, imagem e ficheiro.
Chat: Permite aos formandos participarem numa sessão síncrona via web. O
chat pode ocorrer apenas numa sessão ou repetir-se à mesma hora ao longo
de vários dias ou semanas. As sessões são gravadas e podem ser
disponibilizadas a todos os formandos ou a apenas ao tutor.
Fórum: Permite aos participantes ter discussões em modo assíncrono.
Existem vários tipos de fórum, como o fórum standard onde qualquer
participante pode começar uma nova discussão, o fórum onde cada formando
pode colocar apenas um tópico de discussão ou o fórum de perguntas e
respostas no qual os formandos devem primeiro responder a um tópico
(pergunta) para conseguirem ver as respostas dos colegas.
Glossário: Permite aos participantes criarem e manterem uma lista de termos
e definições semelhante a um dicionário.
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Inquérito: Permite que um tutor crie um inquérito personalizado para obter
feedback dos participantes, usando uma variedade de tipos de questões,
incluindo escolha múltipla, sim/não ou de resposta curta.
Lição: Permite aos tutores criarem uma experiência de aprendizagem
interessante e adaptável. A Lição é constituída por uma série de páginas com
conteúdo em que cada página pode terminar com uma pergunta.
Pacote Scorm: Um pacote SCORM (Sharable Content Object Reference Model)
é um conjunto de ficheiros agregados em zip sob as normas padrão para
objetos de aprendizagem.
Sondagem: Permite ao tutor colocar uma pergunta e especificar múltiplas
opções de resposta.
Teste: Permite aos tutores criar testes com diversos tipos de perguntas, tais
como, escolha múltipla, verdadeiro/falso, correspondência, de resposta curta
e calculadas.
Trabalho: Permite ao tutor definir tarefas ou disponibilizar o enunciado de um
trabalho, recolher submissões dos formandos e rever, avaliar e dar feedback.
Ficheiro: Permite que um tutor insira um ficheiro como um recurso de um
curso. Sempre que o navegador o permitir, o ficheiro será exibido dentro da
interface do curso, caso contrário os formandos poderão descarregar.
Página: Permite criar uma página Web usando o editor html. A página pode
exibir texto, imagens, som, vídeo, hiperligações e código html incorporado,
como o Google Maps.
Pasta: Permite que o tutor disponibilize vários ficheiros apenas com uma
hiperligação, evitando assim o excesso de ficheiros na página principal do
curso.
Separador: Permite inserir texto e conteúdos multimédia entre as
hiperligações para os recursos e atividades que se encontram dentro das
secções (tópicos ou semanas) da disciplina.
H5P: Permite a criação de conteúdos diversificados, dinâmicos e interativos.

Qualquer questão adicional acerca da plataforma ou do curso não hesite em
contactar-nos pelos meios de comunicação disponíveis.

Votos de um excelente curso!
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