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Curso Eco-Trainer 
Moodle – Guia do Utilizador 

 

1 Login e inscrição 

No ecrã principal de http://formacion.ecotrainers.eu/moodle encontrará o botão de ENTRAR, 
na parte superior direita do ecrã. 
 
Para proceder à inscrição aconselhamos a leitura do guia de Login e Tutorial para Inscrição 
que explicará todo o processo de inscrição, avaliação ex-ante e inscrição em cursos. Este 
guia pode ser encontrado no primeiro ícone à esquerda sob a imagem de cabeçalho. 
 

 
 
 
 
O curso Eco-Trainer é composto por oito módulos de formação, de 25 horas cada, totalizando 
200 horas. 
 

1. Construção sustentável 
2. Certificação e Rotulagem 
3. Materiais 
4. Desconstrução 
5. Eficiência Energética 
6. Renováveis 
7. Ciclo de Vida 
8. Pedagogia 

http://formacion.ecotrainers.eu/moodle
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Pode fazer o curso completo, apenas os módulos que lhe interessam, ou ainda aqueles que 
o sistema lhe recomenda após a realização da avaliação ex-ante. Como este curso de 
formação é dirigido a formadores, o Módulo 8 - Pedagogia é obrigatório. Este módulo irá 
proporcionar-lhe competências e recursos úteis para a sua atividade formativa.  
A realização deste curso permite a acreditação de competências através da certificação Eco-
Trainer, concedida por experiência da aprendizagem específica adquirida através do curso 
ou aprendizagem anterior, e endossada pelas entidades participantes neste projeto. 
 

2 Lista de cursos (como navegar) 

Uma vez iniciada a sessão (supondo que já tenha feito a avaliação Ex-ante e se tenha inscrito 
no curso ou cursos indicados), irá encontrar o Painel do utilizador. 
 
Na parte esquerda do ecrã existe um menu de navegação que o levará a qualquer um dos 
cursos em que se tenha inscrito. Este menu pode ser escondido com o X no topo da página, 
à esquerda do logotipo do BusTrainers. Se o menu estiver oculto haverá um ícone de três 
linhas horizontais, que ao ser clicado fará aparecer novamente o menu de navegação. 
 
 
Poderá também aceder aos cursos utilizando as imagens das secções "Visão Global " ou " 
“Cursos Recentes Acedidos”.  
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3 Dentro de um curso 

Depois de ter acedido a um curso verá a parte geral, que apresenta um texto de introdução e 
um vídeo, seguido de um ficheiro de dados (Fact Sheet). Poderá ver o vídeo apenas clicando 
nele. O mesmo se aplica ao ficheiro de dados. Após a conclusão do curso com sucesso o 
certificado ficará disponível para download também nesta secção (sob o ficheiro de dados). 
 
Como poderá ver, o menu de navegação à esquerda é agora diferente do que era na página 
do Painel do utilizador. 
 
Poderá agora ver as diferentes secções do curso: Geral, Unidades, Glossário e Manual. 
 
 
 
 
 

4 Unidades 

Cada curso tem 3 unidades (exceto o 8 – Pedagogia, que tem 8 unidades), que partilham uma 
estrutura comum: 

• Título 

• Descrição 

• Objetivos da unidade 

• Livro (conteúdo da unidade) 

• Atividades/Exercícios (apenas quando necessário) 

• Exame 
 
 
 
 

 

4 Unidades 

Cada curso tem 3 unidades (exceto o 8 – Pedagogia, que tem 8 unidades), que partilham uma 
estrutura comum: 

• Título 

• Descrição 

• Objetivos da unidade  

• Livro (conteúdo da unidade) 
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• Exame 
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5 Livros (conteúdo da unidade) 

Dentro dos livros encontrará todo o conteúdo da unidade. Os livros não têm apenas texto, têm 
também imagens, vídeos, links e conteúdos de realidade virtual. 
 
Para navegar pelos Livros poderá utilizar a tabela de conteúdos, localizada à direita do ecrã. 
Existem secções e subsecções, como se mostra na imagem abaixo. Clicando em qualquer 
uma delas irá para a secção ou subsecção seleccionada. Pode também utilizar as setas na 
parte superior ou inferior da página, à direita. 
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6 Atividades/Exercícios 

As atividades ou exercícios têm normalmente um ficheiro associado onde se pode verificar no 
que consistem. Este ficheiro encontra-se sob o nome da atividade e normalmente é um ficheiro 
PDF. 
 
Depois de ler e realizar a atividade ou exercício terá de carregá-la premindo o botão de 
submissão (Enviar trabalho). 
 

 
 
 
Após efetuar a submissão o ecrã muda e poderá escolher agora se quer arrastar e largar os 
ficheiros diretamente na área da seta azul, a dizer para os carregar, ou poderá usar o 
carregamento tradicional clicando no botão do ficheiro no canto superior esquerdo do 
retângulo de arrastar e largar. Em qualquer um dos dois casos, depois de o ficheiro ser 
carregado terá de carregar no botão verde de Guardar alterações. 
 

 
 
Se selecionar o botão de carregamento tradicional surgirá outro ecrã. Antes de mais precisará 
de selecionar, no lado esquerdo do ecrã, a opção de upload do ficheiro (Enviar Ficheiro), 
depois deverá pressionar o botão de escolha de um ficheiro (Escolher ficheiro) que abrirá o 
browser do computador para procurar o ficheiro que pretende carregar. Assim que o 
selecionar e que o nome do mesmo fique visível ao lado do botão de escolha de um ficheiro 
só precisará de carregar no botão verde para fazer o upload do ficheiro (Enviar este ficheiro). 
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7 Exames 

O primeiro ecrã que irá ver na secção de exames será um painel informativo, com o número 
de tentativas permitidas e o método de avaliação utilizado. Basta clicar no botão disponível 
(Responder ao teste agora) para iniciar o exame. 
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Uma vez iniciado terá 30 minutos para concluir o exame. No ecrã do exame poderá ver, na 
parte direita do ecrã, o menu de navegação (Navegação do Teste) onde é mostrado quantas 
perguntas existem, quais já foram respondidas (retângulo cinzento por baixo do número da 
pergunta) e qual está a ver atualmente (quadro a negrito). 
 

 
Na parte esquerda do ecrã são disponibilizadas informações sobre a pergunta, o seu número, 
se já foi respondida bem como a valorização para a nota final se estiver corretamente 
respondida. 
 
No centro do ecrã poderá ver a pergunta e as respostas possíveis. Para selecionar qualquer 
resposta terá de clicar no quadrado à esquerda da mesma. 
 
Para ir para a página seguinte poderá usar o botão de página seguinte ou clicar na página 
seguinte no menu de navegação (Navegação do Teste), à direita do ecrã. 
 

 
 

Para abandonar / terminar o exame poderá usar o botão de conclusão (Terminar tentativa) na 
área de navegação ou, se estiver na última questão aparecerá o botão de conclusão (Terminar 
tentativa) onde normalmente se encontra o botão de página seguinte. 
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8 Glossário 

Na secção do glossário encontrará definições para muitas palavras e conceitos relacionados 
com o curso.  
 
Poderá usar a barra de pesquisa para procurar uma palavra ou conceito específico ou usar o 
índice de letras para verificar todas as entradas que começam com essa letra. 
 
Por defeito, ao aceder a esta secção verá todas as entradas do glossário, provavelmente em 
mais do que uma página. Para deslocar-se pelas páginas poderá usar "Seguinte" ou "Anterior" 
ou ainda clicar directamente no número da página para onde se quer deslocar. 
 
Se desejar uma versão do glossário para impressão poderá usar o botão disponível no canto 
superior direito do ecrã. 
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9 Manual 

O manual é um ficheiro PDF com todo o conteúdo do curso que pode ser lido ou descarregado 
apenas clicando nele, conforme descrito no ponto 3 – Dentro de um curso. 
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