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Pessoa colectiva de utilidade pública  Membro Honorário da Ordem da Instrução Pública

Lisboa, 28 de Novembro de 2008.
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO MOODLE DO MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA
Caro(a) sócio(a),
Temos uma nova ferramenta tecnológica no MEM, o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment) que é um Sistema de Gestão da Aprendizagem (Learning Management
System). O Moodle é executado em ambiente virtual sobre a Internet e constitui-se num sistema
de administração de actividades educacionais destinado à criação de comunidades on-line, em
ambientes virtuais voltados para a aprendizagem colaborativa.
Assim, o Moodle MEM (a designação que demos à nossa plataforma) e que para a encontrares
basta colocares o endereço http://mam.net.educom.pt/ ou através da nossa página em
http://www.movimentoescolamoderna.pt/. Está disponível desde Junho e já temos 365 utilizadores
e 34 disciplinas. As disciplinas do Moodle MEM são espaços de interacção que espelham a nossa
organização (alguns exemplos: Núcleos Regionais; Centro de Recursos; Centro de Formação) e
que permitem aumentar a comunicação entre todos os sócios(as).

Assim, lançamos-te um desafio… Fazeres a tua inscrição!
Com as instruções que encontras no verso da folha será mais fácil fazeres a tua inscrição, mas se
surgirem dificuldades envia um e-mail para mariomendes@yahoo.com

Bom desafio e até breve… no Moodle MEM claro!

________________
Assunção Folque
Direcção do MEM

Como fazer para te inscreveres no Moodle MEM
1.º Chegar ao Moodle MEM
http://mam.net.educom.pt/
2.º Criar uma conta de utilizador
3.º Confirmar o teu registo indo ao teu email
Depois de estares registado(a), faz a tua
inscrição no respectivo núcleo regional.
Passa pelo Centro de Recursos (no moodle
claro).
Por fim, inscreve-te também no moodle
MEM - Dúvidas e Apoio

Obrigado e até já!

