
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PARA TUTORES/AS 

 

FORMAÇÃO B-LEARNING EM 

IGUALDADE DE GÉNERO 

CURSO E-LEARNING  

 

 

 



1 
 

PROJETO 

The Gender Education Advancing Competences in Context of Changing Europe  

(2017-1-CZ01-KA204-035456) 

 

SOFTWARE  

Software para e-learning: Moodle (sistema de gestão de aprendizagem livre e de código aberto) 

 

WEBSITE - https://moodle.kpms.cz/ 

Regras didáticas para a criação de um curso de e-learning: 

• Introdução - o objetivo é motivar os/as alunos/as, incentivar a sua curiosidade.  

 

 

 

 

 Formulação de objetivos - o objetivo é definido no início de cada capítulo. Dirigimo-

nos ao grupo, não à pessoa (aprenderão, conseguirão, experimentarão…) 

 Opções no texto - destaque de palavras-chave, figuras, links de hipertexto com 

moderação 

 Hipertexto - permite saltar capítulos, retroceder, escolher informações relacionadas 

(não há necessidade de reescrever o texto) 

 Componentes multimédia  - fotografias, vídeos, animações, mapas, com os quais o 

texto fica mais colorido e permite recordar melhor os temas 

 Tarefas de controlo 

 Diversidade de opções (fóruns, chat, testes com avaliação automática das 

respostas, entre outros) 

 Trabalho de grupo independente e de apoio de forma a promover a 

 interacção entre os/as participantes 

 Implementação de tarefas mais fáceis 

 O/A tutor/a  tem a opção de avaliar oralmente 

 

 Materiais de estudo  

o Curtos, mais densos e de simples compreensão  

o O texto está uniformemente agrupado (dividido por capítulos)  

https://moodle.kpms.cz/
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o Possuem divisão gráfica marcada a negrito (capta a atenção)  

o Contêm parágrafos curtos sem frases longas e de difícil compreensão  

 Feedback  – a satisfação dos/as participantes no curso  

 Dicionário – um conjunto de conceitos e termos que se encontram fortemente relacionados 

com o conteúdo do curso. 

 

PERFIL DO/A TUTOR/A 

O/A tutor/a pode editar o seu perfil. Recomendamos o upload de uma foto e de outras informações 

que ajudarão os/as participantes a conhecer o/a seu/sua tutor/a. 
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NÍVEIS DO CURSO  

O cursos estão divididos por dificuldade em 3 níveis:  

Nível Inicial 
Curso online sobre género para um nível inicial de educação de género, para utilização direta dos 
conhecimentos no desenvolvimento pessoal e profissional.  
Recomendado para quem pretende ampliar os seus conhecimentos sobre género e igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres.  

Nível avançado  

Curso online sobre género para quem pretendeimplementar um sistema de igualdade de género na 

sua empresa e/ou organização e conceber medidas relacionadas com igualdade de género e não-

discriminação.  

Recomendado para empresários/as, consultores/as, gestores/as, responsáveis por recursos 

humanos, líderes, estudantes universitários/as, profissionais do setor privado, público e sem fins 

lucrativos. 

Nível de especialista  

Curso online sobre género desenvolvido para quem está interessado/a em questões avançadas sobre 

igualdade de género, especialmente  para auditores/as e/ou profissionais responsáveis pelo controlo 

de sistemas de igualdade de género.  

Recomendado para consultores/as e auditores/as de género nos setores privado, público e sem fins 

lucrativos. 

 

 

 

 WEBSITE DO CURSO

 

 

Passo 1 

Vá à página: https://moodle.kpms.cz/ 

 

https://moodle.kpms.cz/
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LÍNGUA DOS CURSOS  

Os cursos estão disponíveis em: inglês, checo, búlgaro e português.   

 

SELEÇÃO DA LÍNGUA NO MOODLE  

Escolha a linguagem na qual irá trabalhar no Moodle. 

 

 

LOGIN NO SISTEMA 

                        Cada login de um/a tutor/a foi criado por um/a Administrador/a do Projeto. 
Cada login pode ter um estado de tutor/a ou de estudante. 

 
AJUDA: se necessitar de algum tipo de apoio, por favor contacte o/a Admnistrador/a através do 

email: coolabora@gmail.com 

Passo 2 

Escolha a língua 

 

Passo 3 

Faça o login com um nome de 

utilizador/a e palavra-passe 

username and password. 
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PAINEL DE CONTROLO  

Painel de controlo = a página que surge a seguir ao login.  

 

  

 

PÁGINA INICIAL/HOMEPAGE 

 

 

Na Página Inicial podem ser encontrados todos os cursos criados:  

* 3 cursos em Checo  * 3 cursos em Inglês 

* 3 cursos em Búlgaro  * 3 cursos em Português 

Passo 4  

Clique no separador Página Inicial. 
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PÁGINA INICIAL DO CURSO  

 

 

  

Passo 5 

Procure o curso que gere 

enquanto tutor/a. Clique no 

nome do curso. 
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ESTRUTURA DO CURSO  

 

Todos os cursos apresentam uma estutura uniformizada: 

Objetivos do Módulo  

Frase introdutória do/a tutor/a para os/as participantes do curso  

Capítulos  

Os cursos geralmente possuem 3 ou 4 capítulos temáticos.  

Avaliação Final  

O teste final serve para avaliar os conhecimentos de todo o curso.  

Questionário para os/as participantes do curso  

O questionário serve para os/as participantes exprimirem a sua opinião. O seu objetivo é reunir as 

classificações, os comentários e as sugestões dos/as participantes acerca do curso (conteúdo, 

estrutura, tutor/a, clareza).  

 

ESTRUTURA DO CAPÍTULO  

 

Cada capítulo tem uma estrutura básica:  

Lição – texto tutorial 

Sugestões e boas práticas – esta secção só aparece em alguns capítulos 

Tarefa de avaliação - o/a participante pode verificar a sua compreensão do 

capítulo através de um fórum/chat ou de outras atividades  

Fontes e materiais adicionais/Ligações úteis  
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PARTICIPANTES 

O/A tutor/a pode ver a lista dos/as participantes no seu curso.  

 

 

 

LISTA DE PARTICIPANTES NO CURSO 

 

 

O/A tutor/a pode ver a lista dos/as participantes no curso. Esta pode ser utilizada de várias formas: 

 

1) Trabalhar com a Lista 

 

Clique para ir para 

a lista de 

participantes 
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Aqui podem ser usadas diversas propriedades. A mais importante para os/as formadores/as é a 

“Enviar uma mensagem“. A mensagem pode ser enviada para todos/as os/as participantes ou 

apenas para os/as que selecionar.  

 

 

 

 

2) Trabalhar com o Perfil de Participante  

 

 

 

 

 

 

 

Lista dos cursos nos quais 

o/a participante está 

registado/a 

Login e informação sobre a 

actividade do/a 

participante no curso  

Informação da 

actividade do/a 

participante (notas) 

discussions) 
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PAPEL DO/A TUTOR/A NO REGIME E-LEARNING 

A formação E-learning é um processo educativo no qual as tecnologias de informação e comunicação 

são utilizadas de acordo com princípios éticos. Contudo, o papel do/a tutor/a (= orador/a, 

formador/a num contexto de E-learning) é algo também necessário nesta forma de aprendizagem.  

Não é suficiente saber apenas trabalhar com as tecnologias modernas, também é necessário saber 

usá-las como forma de ensinar. 

Na formação E-learning o/a tutor/a maioritariamente conduz o/a participante pelo processo 

educativo, facilitando e direcionando o estudo. As principais actividades do/a tutor/a incluem:  

 Motivar e estimular a curiosidade e imaginação dos/as participantes  

 Na comunicação com os/as participantes, deve dirigir-se ao grupo e não a alguém de forma 

individual (i.e. vocês tentarão, vocês compreenderão, vocês aprenderão que, iremos prestar 

atenção a) – assim, o/a participante e-learning terá o sentimento de pertença a um grupo e 

não apenas a ideia de ser ele/ela com o PC.  

 Responder às questões dos/as participantes – reagir às mensagens e sugestões num 

período máximo de 3 dias  

 Ler as tarefas terminadas e fornecer feedback sobre as mesmas – no final de alguns 

capítulos existem algumas tarefas que devem orientar o/a participante para uma reflexão 

escrita. O feedback deve conter agradecimento pela realização da atividade e uma curta 

avaliação sobre o conteúdo da resposta. 

 Estimular o debate nos fóruns de discussão – em alguns capítulos existem fóruns de 

discussão. Os/As participantes nestes fóruns não precisam de estar online simultaneamente. 

O/a tutor/a acompanha a discussão, avalia a atividade e opiniões dos/as participantes. O 

papel do/a tutor/a é fornecer tópicos para sustentar as discussões, esclarecer ambiguidades 

nas respostas e incentivar os/as participantes que não contribuem para o debate. 

 Garantir que todos/as os/as participantes trabalham – verificar continuamente a atividade 

dos/as participantes do curso. Na secção “Protocolo“, pode acompanhar as visitas dos/as 

participantes, as suas atividades e o cumprimento das suas tarefas. 
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 Incentivar individualmente os/as participantes inativos/as a trabalhar – entrar em contacto 

com os/as participantes que ficaram inativos/as por um longo período, enviando uma 

mensagem a questionar sobre como o/a tutor/a pode ajudar no estudo.  

 Relembrar os/as participantes sobre a aproximação do final do curso – uma semana antes 

da data planeada para o final do curso, para alertar os/as participantes sobre esse facto, 

oferecer apoio e motivá-los/as a concluir o curso com êxito. 

 Relembrar os/as participantes a preencher a avaliação final após o término do curso – 

solicitar aos/às participantes que façam uma avaliação do estudo. Simultaneamente, 

destacar que o preenchimento da avaliação é anónimo.  

 Comunicar com o/a admnistrador/a do curso em caso de problemas técnicos – contactar  a 
admistradora do sistema Moodle Rosa Carreira (coolabora@gmail.com) em caso de 
problemas técnicos. 
 

Guia do/a utilizador/a na Internet: 

Página Inicial: https://docs.moodle.org/35/en/Main_page 

Para formadores/as: https://docs.moodle.org/35/en/Managing_a_Moodle_course 

 

 

 

  

mailto:coolabora@gmail.com)
https://docs.moodle.org/35/en/Main_page
https://docs.moodle.org/35/en/Managing_a_Moodle_course
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Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia.  
Esta publicação [comunicação] reflete apenas a visão dos/as autores/as, e a Comissão Europeia não 

pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita da informação nela contida.  


