


Acessando o novo AVA

Mudando a senha

Tutorial onboarding do ambiente em português

Tutorial onboarding da disciplina em português

Inserindo foto do perfil

Renomeando itens de conteúdo

Inserindo/excluindo arquivos de Conteúdo

Acessando a disciplina

Criando itens de conteúdo

Postando minha aula do Zoom

Para navegar por este tutorial, você pode
seguir página por página, ou clicar sobre o
nome da seção desejada neste sumário.
Você será remetido diretamente à página
correspondente.

Saindo do AVA

Inserindo link para a aula no Zoom



SUMÁRIO

Acesse o novo AVA (OpenLMS) pelo 
seguinte endereço eletrônico:

vassouras.myopenlms.net

https://vassouras.myopenlms.net/


Clique aqui para 
acessar o sistema

Ou clique aqui para 
acessar o sistema

SUMÁRIO



Sua matrícula - caso 
necessário, use “0” 
(zero) à esquerda

No primeiro acesso, 
use seu CPF aqui

SUMÁRIO
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O próprio AVA solicitará a mudança de sua senha. 
Crie a senha como desejar.

Seu nome aparece aqui

Sua matrícula aparece aqui

A senha padrão é seu CPF

Digite a nova senha duas vezesDigite a nova senha duas vezes

Clique aqui
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Você verá esta tela:

Seu nome aparece aqui

Clique aqui
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No primeiro acesso, um tutorial básico do ambiente será 
exibido apenas uma vez, em inglês.

1 - Seu menu pessoal exibe informações de todo o site em um local
conveniente, para que você não precise ir a cada curso para
descobrir o que precisa saber.
2 - Seu Menu Pessoal fica aqui. Ele estará localizado neste banner em
qualquer página do site. Se você não o vir, basta rolar para cima na
página em que vocês está, e ele aparecerá. Basta clicar aqui para
abrir o Menu Pessoal. Vá em frente e clique nele agora.

3 - Os cursos são mostrados aqui, no centro da página, como cartões de cursos. Cada um dos cursos em que você
está matriculado é representado por um cartão de curso. Se você não estiver inscrito em nenhum curso, verá
uma mensagem indicando essa condição. Seu progresso em cada curso é indicado pelo status da barra de
progresso.
4 - Obrigado por fazer o tour de seu menu pessoal; deverá ser fácil de encontrar e simples de usar agora.
Esperamos que você goste do site.

Quatro 
janelas

Versão por Adiel Ricci
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Clique aqui
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Clique em “Perfil”

Seu nome aparece aqui
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Seu nome aparece aqui

Clique 
aqui
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Aparecerá uma página com seus dados. Os campos na 
cor cinza não são editáveis. Role a página para baixo até 

que apareçam essas informações:
É possível arrastar e 
soltar uma imagem 

nesse campo

Ou clique aqui e 
selecione a imagem de 

seu dispositivo
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Seu nome aparece aqui

Clique aqui

Depois de selecionar a 
imagem, clique aqui
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Para salvar as modificações, 
clique aqui
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Clique aqui
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Você verá suas disciplinas do 
semestre. Para acessar, clique 

sobre elas.

Seu nome aparece aqui
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1 - Bem vindo à sua disciplina
Bem-vindo à sua primeira experiência de uso de um curso no
Moodlerooms. Este breve tour ajudará você a entender como
navegar pelo curso.
2 - Navegação por dicas
Você consegue se localizar de forma rápida e fácil dentro do
curso em qualquer etapa, referindo-se ao "nav-crumb"
(navegação por dicas). Ela informa onde você está, e fornece
um local para navegar para as diferentes áreas do curso.
3 - Painel da disciplina
O painel do seu curso provê acesso rápido às áreas de que
você mais precisa.

No primeiro acesso, um tutorial básico da disciplina
será exibido, em inglês.
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4 - Tabela de conteúdo da disciplina
A tabela de conteúdos permite a navegação pelos diferentes
tópicos (aulas) que formam sua disciplina. O título do tópico
descreve a natureza do conteúdo, e uma barra de progresso
indica o andamento das diferentes atividades que fazem
parte da aula. Em um dispositivo móvel, procure pelo ícone
do "hamburger" no canto inferior direito da tela, para acessar
os conteúdos.
5 - Pesquisa de conteúdo
Você pode usar o campo de pesquisa com palavras-chave
para encontrar conteúdos na disciplina.
6 - Menu pessoal
O botão "Meus Cursos" está presente no canto superior
direito de cada página. Ele é útil para retorno rápido ao seu
menu pessoal, acessar suas disciplinas e ver suas
notificações.
7 - Fim do tour
Esperamos que tenha gostado do tour. Bom trabalho!

Versão por Adiel Ricci
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No campo da esquerda 
da página ficam 

relacionadas as suas 
aulas, em sequência

Seu nome aparece aqui

No centro da página 
ficam os conteúdos e 

atividades para os alunos
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Clique no tópico a 
ser alterado

Seu nome aparece aqui
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Edite o nome do item

Use esse campo para 
detalhar aspectos 
importantes desse 

conteúdo

Clique aqui
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Clique aqui
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Clique aqui
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Clique aqui

Sugere-se a seguinte composição para os nomes das 
aulas:
Aula “X” – “data” – “Tópico da disciplina”

Por exemplo:
Aula 1 - 27/02/21 - Apresentação da disciplina

Caso sua coordenação estabeleça outra dinâmica de 
nomeação de aulas no cronograma, siga conforme 
determinado.
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Clique aqui para mais 
opções de edição

Clique aqui para inserir 
o link da sua aula
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Cole o link da sua aula 
no Zoom aqui

Marque esta opção Clique aqui
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Clique aqui
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Para inserir novas 
aulas, clique aqui
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Clique aqui
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É possível arrastar 
e soltar arquivos 

nesse campo

Se preferir, clique aqui 
e selecione arquivos de 

seu dispositivo
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Para excluir um 
arquivo, clique 

nos 3 pontinhos, e 
em “Excluir”
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Confirme a 
exclusão do 
arquivo aqui
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Após a gravação e envio da aula do Zoom para o 
YouTube, copie o endereço do vídeo e clique aqui
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Clique em “Recursos”

Clique em “URL”
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Nome da aula

Não alterar os 
parâmetros

Link do 
YouTube

Descrição 
(opcional)

Clique aqui



SUMÁRIO

Clique em 
“Meus Cursos”
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Clique em 
“Sair”Seu nome aparece aqui
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https://youtu.be/R-rVJgEDkp0
https://youtu.be/WUp3ZlhtpNo
https://youtu.be/YZFHc1De2K4
https://youtu.be/cmWC1XmP_qQ
https://youtu.be/Yskh7zaDQng
https://youtu.be/XTc-EnLh25M
https://youtu.be/f4p8mpDZplc
https://youtu.be/L1csIA5Ps-o

