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INTRODUÇÃO

A aprendizagem à distância é uma modalidade educativa que já é praticada no mundo faz várias décadas.
Em Portugal, a televisão teve um papel relevante no ensino à distância. Em Janeiro de 1965 tiveram início as
emissões regulares da Telescola, onde milhares de alunos assistiam com o auxílio de monitores às aulas
transmitidas dos estúdios da RTP do Monte da Virgem no Porto, permitindo a crianças de zonas rurais mais
isoladas concluir a escolaridade obrigatória.
As novas Tecnologias da Informação e Comunicação motivam cada vez mais pessoas e instituições de ensino
a criarem oportunidades de democratizar o conhecimento criando mais oportunidades de aprendizagem. A
inclusão social favorecida pela implementação de um ambiente a distância, uniformiza as oportunidades
educacionais, tendo em vista que, em alguns casos, os alunos que não tiveram a oportunidade de ter uma
educação convencional, possam tê-la com esta nova forma de aprendizagem.
Com o advento da Internet, redes de alta velocidade, videoconferências, telecomunicação, teleconferências,
o conceito de ensino presencial muda, na medida em que com essas tecnologias de comunicação virtual, o
que antes não era possível ou viável, tal como um formador participar numa formação num local distante,
por meio de voz, áudio e vídeo, agora é possível.
Surge assim o e-learning, um novo conceito de aprendizagem baseado no princípio que o formando poderá
aprender o que quer, como quer, onde quer e à hora mais conveniente, recorrendo à difusão dos conteúdos
formativos através da internet.
Não é por acaso que o e-learning passou a integrar as práticas de formação nas organizações. Os seus
benefícios e o seu potencial para os projetos de desenvolvimento de competências dos colaboradores já
foram reconhecidos em muitas organizações.
A Secretaria Regional da Saúde, através da Direção Regional da Saúde, considera o e-learning como o, ou um
dos processos, para formar os seus colaboradores de forma rápida e eficaz. Não é necessário dar formação
num único local nem gastar dinheiro com viagens e estadias. Cada formando tem ainda a hipótese de avançar
na formação em função do seu próprio ritmo.
É importante referir que por mais que o e-learning seja vantajoso para um indivíduo e/ou instituição, nunca
eliminará completamente a formação presencial.
Podem-se destacar no entanto entre outras as seguintes vantagens do e-learning:





Rápida atualização de conteúdos;
Conteúdos permanentemente disponíveis;
Oferta de formações alargada;







Grande diversidade de metodologias de ensino;
Maior intercâmbio de conhecimento;
Facilita a interação;
Reduz custos;
Melhora a eficácia.

O Serviço Regional de Saúde elegeu o Moodle, que é uma plataforma de e-learning gratuita, de apoio à
aprendizagem em modo online, como ferramenta de apoio à divulgação dos conteúdos formativos.
Criado em 2011, o Moodle é direcionado para sistemas de educação/formação, permitindo ao formando
interagir com o formador.
A plataforma é ainda ideal para a organização e distribuição de conteúdos para apoio à formação, podendo
ter um papel relevante tanto no ensino presencial, como no ensino à distância.

ACESSO AO MOODLE E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA
Entrar na plataforma:
‐ Abra o Internet Explorer e digite o endereço: e-learning.saude.azores.gov.pt

‐ Seleccione a opção Entrar, que se encontra no canto superior direito do ecrã.

‐ Insira o seu Nome de utilizador e Senha de acesso à plataforma e faça “Entrar”

‐ No primeiro acesso tem obrigatoriamente de alterar a password que o administrador definiu.

- Aceda aos conteúdos formativos nos quais está inscrito.
Neste caso o RISCO CÁRDIO-CEREBROVASCULAR.
Na formação relativa ao risco cárdio-cerebrovascular terá disponíveis os recursos apresentados.

Sugere-se que comece pelo conteúdo formativo e sequencialmente termine na Avaliação da Formação.
Em caso de necessidade, caso surjam dificuldades de utilização da plataforma, poderá contactar:
Mário Rui Duarte Ferreira
E-mail: mario.rm.ferreira@azores.gov.pt
Telefone: 295 204 200

