
Moodle | TOTVS


Entre pelo Aluno On-line e acesse as notas e boletins de final de
unidade, e acompanhamento financeiro por meio da plataforma TOTVS.

A TOTVS é uma empresa de software, serviços, plataforma e
consultoria.

    
Os usuários terão acesso às plataformas pelo Diocesano On-line,
por meio do login de usuário e senha.

Figura 1: página inicial a partir do link “Diocesano On-line”
no site do colégio.

Figura 2: nessa página, você encontrará 2 (duas) opções de
navegação.
A 1ª será pelo Aluno On-line, ambiente virtual de serviços
destinado aos pais, responsáveis e alunos. Nele, você tem
acesso a notas e boletins de final de unidade, e acompanhamentos financeiro (disponível somente para o responsável
financeiro) e do desempenho do aluno (TOTVS).

Usuário ou E-mail

Figura 3: Pais ou responsáveis
Usuário: CPF ou e-mail cadastrado na matrícula/ Senha: data
de nascimento completa (para o primeiro acesso) (ex.: 02041960)
Alunos
Usuário: número da matrícula
Senha: data de nascimento completa (para o primeiro acesso)
(ex.: 22072003)

Figura 4: você tem acesso: ao acadêmico, ao financeiro, materiais, professores e relatórios.


Entre pela Escola On-line e acesse a agenda, comunicados, roteiros, gabaritos e calendários por meio da plataforma Moodle.

O Moodle é uma ferramenta de ensino e aprendizagem
on-line com uma interface amigável e intuitiva para a navegação,
que facilita o gerenciamento e acesso às atividades.

    
Os usuários terão acesso às plataformas pelo Diocesano On-line,
por meio do login de usuário e senha. Vide Aluno On-line.

Figura 5: nessa página, você encontrará 2 (duas) opções de
navegação.
A 2ª será pela Escola On-line, ambiente virtual de aprendizagem que permite o desenvolvimento de atividades formativas
complementares à sala de aula, destinado à comunidade diocesana (alunos, pais, professores e colaboradores). Neste espaço,
além das salas de aula virtuais, disponibilizamos agenda, comunicados, roteiros, gabaritos e calendários (Moodle).

Figura 6: Responsáveis, professores e colaboradores
Usuário: número do CPF/ Senha: número do CPF
Alunos
Usuário: número da matrícula
Senha: número da matrícula

Figura 7: cada usuário vê os cursos em que está inscrito; no
caso das disciplinas, elas terão um ícone seguido do nome,
série e nível de ensino.

Administração local
Colégio Diocesano
Assessoria Pedagógica
Julival Alves da Silva
Professor
Marcos Antônio de Sousa Frazão
Funções
• Definir a estrutura de cursos e responsabilidades;
• Gerenciamento de usuários;
• Postagem de notícias;
• Criar grupos locais;
• Capacitação dos usuários;
• Criar cursos entre colégios.

