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Plataforma Moodle – Sala de Estudo Virtual 
 

O Agrupamento de Escolas José Afonso, possui uma plataforma de 

aprendizagem denominada Moodle. Nesta plataforma, é disponibilizada uma 

sala de estudo virtual, onde o aluno pode aceder e consultar os mais 

variados materiais de apoio ao estudo, desde fichas de trabalho, respetivas 

correções, apresentações eletrónicas dos mais variados conteúdos 

lecionadas nas várias disciplinas, jogos didácticos, entre outros. 

 

Para aceder à plataforma, basta aceder ao website do Agrupamento 

em www.aejoseafonso.pt e procurar o logotipo da plataforma Moodle 

 

 

 
 
 

 

http://www.aejoseafonso.pt/
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Procedimentos de inscrição na Plataforma Moodle 
 
 

Para o Encarregado de Educação registar o seu educando na 

plataforma, basta apenas possuir uma conta de e-mail válida, que poderá 

ser a conta do próprio Encarregado de Educação ou poderá o mesmo criar 

uma nova conta para o efeito. O nome de utilizador deverá ser o do 

próprio Aluno, para que os professores o possam reconhecer na 

plataforma. 

 
 

1.  Aceder à plataforma Moodle do Agrupamento; 
 

 
2. Clicar em criar nova conta; 
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3. Registo do Aluno; 

 

 
 
 
 

4.  Será enviada uma mensagem de verificação para a caixa de 

entrada do e-mail registado; 

5. Após estes passos, deverá enviar um e-mail ao Agrupamento 

(moodle@aejoseafonso.pt), indicando o nome do aluno, o número, 

a turma e solicitar a senha de inscrição nas disciplinas da sala de 

estudo; 

6. Entrar na plataforma com o nome de utilizador e senha definidos 

aquando no registo; 

O nome de utilizador deverá ser o primeiro 
e último nome do aluno. No caso de existir 

já um aluno com o mesmo nome de utilizador, 
escolher o primeiro, segundo e último nome 
ou optar pelo ponto (.) entre os nomes. 

O nome de utilizador não pode conter espaços 
nem acentos. Exemplos válidos: 

joaomaria 
joao.maria 

 

Registar com uma conta de e-mail válida. 
 

Nome e Apelido do Aluno 
 

Clicar em criar conta 
 



 

 

 

Agrupamento de Escolas José 
Afonso – Alhos Vedros 
 Bairro das Morçoas 2860 Alhos Vedros 
Tel.: 21 20592 40 Fax.: 21 205 92 45 
E-mail: geral@aejoseafonso.pt 

 

4 

 

 

7. Aceder à sala de estudo; 

 
 
 

8.  Escolher a disciplina e digitar a senha de inscrição. Esta senha 

só é colocada na primeira vez que acede à disciplina. 

 

 


