CURSO DE CONTABILIDADE DAS AUTARQUIAS LOCAIS –
SNC – AP (REGIME SIMPLIFICADO) | ANAFRE
TUTORIAL DE NAVEGAÇÃO
Passo a passo para navegar no Curso de Contabilidade das Autarquias Locais – SNC
– AP (Regime Simplificado) | ANAFRE e Universidade Aberta.

Depois de ter efetuado o seu registo na plataforma e entrar no curso, verifique aqui alguns
procedimentos de navegação na plataforma Moodle da AULAbERTA.

1. Assista ao vídeo de introdução apresentado pela Dra. Carla Reis, em que conhecerá,
de modo geral, os objetivos e a finalidade do curso de Contabilidade das Autarquias
Locais – SNC – AP (Regime Simplificado)

Clique no “Play” para
ver o vídeo

Figura 1 – Introdução ao curso
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Para começar
ou pausar o
vídeo

Figura 2 - Configuração de vídeo

Alterar as
configurações
de qualidade

Aumentar ou
abaixar o volume
Entrar em
modo de tela
cheia

Em todos os vídeos e/ou animações presentes no curso, você pode:
- Pausar quando quiser,
- Aumentar e abaixar o volume,
- Alterar as configurações de qualidade,
- Expandir a tela e entrar em modo de tela cheia, passando assim o vídeo a ocupar todo o
ecrã (para sair deste modo, basta clicar na tecla “ESC” do seu teclado).
2. Após conhecer o seu percurso formativo nas próximas semanas, responda ao
Questionário Inicial.
Como fazer?
Lembre-se que o seu acesso aos conteúdos só será concedido após a
resposta ao Questionário Inicial.

Clique em
“Questionário inicial”.

Figura 3 – Acesso ao "Questionário Inicial"
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Clique em
“Responder às
questões”.
Figura 4 - Responder às questões

Todas as questões são de
preenchimento obrigatório.

Lembre-se de preencher o campo de
autorização de Proteção de Dados.

Figura 5 – Preenchimento do questionário inicial

Submeta as suas respostas.
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Clique em
“Continuar” para
seguir as próximas
etapas.
Figura 6 - Finalização do questionário inicial

3. A partir de agora passa a ter acesso a todo o conteúdo do curso Contabilidade das
Autarquias Locais – SNC – AP (Regime Simplificado).
Antes de mais, obtenha todas as informações do curso em Roteiro de Trabalho:
apresentação, síntese, objetivos de aprendizagem, estrutura do curso, metodologia,
avaliação e certificação, e bibliografia.
Este é um curso em sistema de autoaprendizagem. O fórum poderá ser utilizado neste
caso, para apresentação e partilha de informações entre os participantes.
Para aceder ao conteúdo de cada tema, basta clicar sobre o título.
Roteiro de
trabalho
Fórum

Clique em cada dos
Temas para ter
acesso aos
conteúdos e aos
testes.
Teste final
Biblioteca
Teste final

Avaliação de satisfação
Figura 7- Organização do curso
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4. Em cada um dos temas irá encontrar:





Uma animação introdutória;
Uma breve apresentação;
Os objetivos;
As atividades:
Documentos para leitura e estudo
Teste

Figura 8 - Organização dos temas

Tema

Animação de introdução

Breve apresentação

Objetivos

Indicação das Atividades

Documentos para leitura e estudo

No final do estudo de cada
tema, clique no Teste.

NOTE BEM : Para aceder aos diferentes recursos deve clicar nos
ícones.
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5. Como Navegar no curso e regressar à página inicial?
Existem duas maneiras de navegar no curso :

A - No menu superior da página encontra a identificação do nome da página onde se
encontra e das páginas/níveis anteriores. Clicando nessas ligações pode navegar
para os níveis anteriores.
Assim, clicando em MOOC_Cont_Autarquias irá ter à página inicial do curso.

B - Outra forma de navegar no curso é através de um menu lateral que cada
utilizador pode ativar (ícone de riscos horizontais na parte superior esquerda do seu
ecrã).

Clicar no
menu lateral
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Ao clicar nesse ícone vai surgir um menu lateral de navegação.
É possível navegar pelos temas
e recursos a partir do menu
lateral.
Pode desativar esse menu
clicando na cruz.

Bom Estudo!
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