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sob quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da Escola.
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MENSAGEM AO ALUNO

Prezado(a) Aluno(a),

Preparamos um passo a passo que irá ajudá-lo(a) a acessar o ambiente virtual
de aprendizagem.
Procure deixá-lo à mão para consultá-lo sempre que for necessário.
O ambiente virtual foi criado com objetivo de disponibilizar diversas
atividades de aprendizagem, interação e comunicação que o(a) levará à
construção do conhecimento, tais como:

• Conteúdos didáticos para ajudá-lo(a) no seu estudo, que são: manual
didático, conteúdo interativo e exercícios de autoavaliação;
• Informações e referências importantes sobre o Curso; e
• Ferramentas de comunicação e interação.

“Mergulhe” nessas múltiplas atividades de aprendizagem e tenha disciplina e
dedicação durante o seu estudo.
O nosso foco é você! Lembre-se de que sempre poderá contar conosco.

Abraços e bom estudo,
Coordenadoria de Tecnologias de Ensino-Aprendizagem
(21) 3380-1029 / 1071
ctea@ens.edu.br
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PASSO 1
Como é feito o acesso ao ambiente virtual?
Acesse o link da Escola: http://www.ens.edu.br e clique em Portal Acadêmico.

http://www.ens.edu.br 
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PASSO 2
Depois, clique em Ambiente Virtual de Aprendizagem.
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Observação: Se você já é aluno(a) da ENS, use as informações de acesso cadastradas.

PASSO 3
Digite a sua matrícula e senha. 
A matrícula foi informada no ato da inscrição no Curso, e a senha é a data do seu aniversário, 
ou seja, dia (xx), mês (xx) e ano (xxxx).
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MEUS CURSOS
Em Meus Cursos, clique no curso que você está inscrito.

Curso de Extensão
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Este é o ambiente virtual de aprendizagem do curso escolhido no passo anterior. Abaixo, 
escolhemos como exemplo o Curso de Extensão Autoinstrucional em Políticas de RH Online, 
mas em todos eles você terá um Módulo de Estudo com diversos conteúdos e atividades que 
o(a) ajudarão na construção do seu conhecimento.

Acesse o ambiente virtual do curso e navegue em cada parte para conhecer os conteúdos e 
atividades que estão à sua disposição.

Então, sigamos em frente!

AMBIENTE VIRTUAL  DE APRENDIZAGEM
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Clicando em Participantes, você terá a relação dos 
colegas, docente e a coordenação do curso.

Usuários Online: 
Na coluna direita da tela, 
aparecem os colegas que estão 
no ambiente virtual.

Abaixo de Usuários Online, 
há um módulo em que 
postaremos os Últimos avisos.

Vamos começar conhecendo os Blocos que estão disponibilizados no lado esquerdo e
direito. Clicando no botão de menu (indicado na figura abaixo), você terá acesso
aos recursos que veremos a seguir:
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Conteúdos Digitais

Nos Conteúdos Digitais, você encontrará links
importantes que o(a) ajudarão em pesquisas e consultas
sobre conteúdos ligados ao mercado segurador, como
também um acervo com milhares de obras literárias,
artísticas e científicas de domínio público disponibilizado
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
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MÓDULO DE ESTUDO DO CURSO
Na página central do ambiente virtual,você terá o Módulo de Estudo do Curso.
Veja abaixo a trilha de aprendizagem que deverá percorrer ao longo do seu estudo por
meio de conteúdos didáticos, atividades e recursos.

TRILHA DE APRENDIZAGEM

Manual Didático
Leia cada Unidade

de Estudo.

Conteúdos de Fixação 
Reveja o que foi

estudado.

Infográficos
Estrutura o

que foi
estudado.

Exercícios de Fixação 
Agora, verifique  

os seus 
conhecimentos.

Agora, vamos conhecer cada bloco do Módulo de Estudo do Curso?
Então, sigamos em frente!

Avaliação
Você possui 45 minutos

para responder a
Avaliação que é composta

de 10 perguntas
múltipla escolha,

englobando o  
conteúdo do curso.

Certificado
Após alcançar no
mínimo 70% de

aproveitamento na
avaliação, seu

Certificado estará
disponível.
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O que é esse bloco?
Nele você terá o Manual Didático dividido por unidades 
de estudo. Leia todas as unidades e depois passe para os 
conteúdos de fixação.

Abaixo, a próxima tela após clicar no bloco.

Você pode "baixar"
as unidades de estudo ou
estudar pela sala virtual

BLOCOS DO MÓDULO DE ESTUDO DO CURSO
BLOCO CONTEÚDOS
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BLOCO CONTEÚDOS DE FIXAÇÃO

BLOCO INFOGRÁFICOS

O que é esse bloco?
Apresentação de conteúdos interativos por unidade de 
estudo para fixação do que foi estudado.

O que é esse bloco?
Apresentação esquematizada através de resumos de todo 
o conteúdo estudado em cada unidade.



14

BLOCO EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

O que é esse bloco?
Espaço para realização dos exercícios de fixação por 
unidade, no formato múltipla escolha, com feedback 
imediato para verificação da sua aprendizagem.

Selecione o exercício que deseja fazer:

Clique no botão “tentar responder o questionário agora”.
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BLOCO EXERCÍCIOS DE AUTOAVALIAÇÃO

Será mostrada uma tela com o resumo de tentativas e dois botões: “Retornar à tentativa” e 
“Enviar tudo e terminar”.

• Botão Retornar à tentativa - Permite que o aluno reveja as questões da sua última tentativa,
podendo alterar as suas respostas.

• Botão Enviar tudo e terminar - Permite que o aluno envie suas respostas. Note que uma vez
enviadas, você não poderá alterar as respostas para esta tentativa.
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BLOCO AVALIAÇÃO

O que é esse bloco?
Espaço para realização da Avaliação do curso.
A Avaliação é composta de 10 questões e deve ser 
realizada em até 45 minutos. A nota mínima para 
obtenção do Certificado do curso é 7,0. 

Abaixo, a próxima tela após clicar no bloco.

Clique no botão “tentar responder o questionário agora”.

Ao término da avaliação será mostrada uma tela com o resumo de tentativas e dois
botões: “Retornar à tentativa” e “Enviar tudo e terminar”.

• Botão Retornar à tentativa - Permite que o aluno reveja as questões da sua última
tentativa, podendo alterar as suas respostas.

• Botão Enviar tudo e terminar - Permite que o aluno envie suas respostas. Note que uma
vez enviadas, você não poderá alterar as respostas para esta tentativa.

Ao término da avaliação será mostrada uma tela com o resumo de tentativas e dois
botões: “Retornar à tentativa” e “Enviar tudo e terminar”.
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CERTIFICADO

O que é esse bloco?
O que é esse bloco?
Após obter 70% de aproveitamento na Avaliação do 
curso, o Certificado estará disponível nesta área.

Clique no botão “Obtenha seu certificado personalizado”.
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BLOCO FALE CONOSCO

O que é esse bloco?
Um canal direto para você falar com a Coordenação. 
Sempre que precisar, entre em contato.

Clique no botão “Criar” para inserir a sua mensagem.
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BLOCO AVALIAÇÃO DE OPINIÃO

O que é esse bloco?
Espaço para você nos dar o seu feedback sobre o curso.
Por favor, ao concluir o curso participe da avaliação, pois 
a sua opinião é muito importante para nós.

Se desejar, clique no botão “Criar” para acrescentar uma dúvida.
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Temos certeza de que você não terá dificuldade em acessar o ambiente, “navegar”, baixar
um conteúdo e participar de todas as atividades propostas, pois o criamos de forma
simples e intuitiva, para favorecer o pleno uso de tudo que estamos disponibilizando para a
construção do seu conhecimento e o pleno êxito no Curso.

Aproveitamos para encaminhar algumas Dicas de Estudo.

Não existem regras definitivas sobre como estudar. Cada aluno tem a sua maneira de ser, e
o que é bom para um pode não ser para outro. O nosso objetivo é ajudá-lo(a) na
organização do seu estudo.

Reflita sobre as dicas abaixo, seguindo-as ou adaptando-as ao seu ritmo de estudo:

• Tenha disciplina para aproveitar bem todas as oportunidades. Estabeleça ritmo ao
seu estudo.

• Organize o material a ser estudado, deixando-o sempre preparado para uso.

• Procure estudar um assunto de cada vez: isso atuará positivamente na sua linha de
raciocínio.

• Siga a sequência de unidades apresentada no planejamento de estudo e realize todas as
atividades propostas no ambiente virtual.

• Organize seu horário de estudo de acordo com sua rotina. Defina qual a melhor hora do
dia para você estudar. Evite adiar o que foi planejado.

• Estude naqueles momentos em que suas condições orgânicas sejam favoráveis. Opte
pelos períodos em que você esteja organicamente predisposto aos estudos.

• Leia de forma ativa e em voz alta; associe o que está lendo a conhecimentos que já
possui. A leitura em voz alta ajuda, também, a manter a atenção.

• Preste atenção às palavras novas. Elas podem ser importantes para a compreensão da
ideia principal. Sempre que necessário, procure um dicionário. No ambiente virtual
de cado curso, em “Conteúdos Digitais”, você tem à sua disposição um Dicionário de
Seguros on-line.

• Preocupe-se com as ideias que o texto exprime. Não tente decorar conceitos. Leia e
entenda o que leu.
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• Registre as ideias-chave. Faça os resumos guiados propostos ao final de cada unidade do
conteúdo de fixação, pois eles servirão como referência para seu estudo.

• Os mapas conceituais disponibilizados no Módulo de Estudo do curso serão de grande
ajuda na estruturação das informações.

• Retorne, mais uma vez, ao conteúdo estudado. A repetição favorece a assimilação.

• Procure variar seu programa de estudo, alternando leitura, escrita ou resolução de
exercícios.

• Após a leitura, faça os exercícios de autoavaliação sem consultar o texto. Se houver
dúvidas ou erros, retorne ao texto. Refaça a leitura pausadamente. Tente refazer os

exercícios.

• Se as dificuldades persistirem, utilize o “Tira Dúvidas”. O(A) professor(a) terá prazer em
ajudá-lo(a). Não acumule dúvidas.

• Não se lamente por não ter estudado ontem. Nunca diga: “Amanhã eu começo”. Então,
comece já!

• Não esmoreça e estude com muito afinco. Lembre-se de que sua aprendizagem depende
única e exclusivamente de você, de sua boa vontade e determinação.

Bom estudo!

“É importante ter metas, mas também é fundamental
planejar cuidadosamente cada passo para atingi-las.”

Bernardinho




