
 

  

O Colégio Medianeira disponibiliza para sua comunidade acadêmica o acesso ao Moodle, 

ambiente virtual de apoio à aprendizagem presencial. Nele os estudantes têm acesso aos 

conteúdos e atividades disponibilizados pelos professores, assim como os responsáveis 

acadêmicos também podem acompanhar o que seus filhos estão estudando e comunicados 

da instituição.  

 

Confira abaixo um breve passo a passo que lhe ajudará a navegar pelas principais ferramentas 

do Moodle: 

- Acesse www.colegiomedianeira.g12.br. Ao abrir o site do colégio, clique no ícone do Moodle, 

como indicado abaixo. 

 

- A seguinte tela se abrirá. Nela você deve inserir seu Usuário e sua Senha, entregues nos 

primeiros dias de aula.

 

http://www.colegiomedianeira.g12.br/


 

  

- Pronto. Você entrou no ambiente do Moodle. A imagem abaixo mostra a interface inicial, onde 

estão os principais menus de navegação.  

 

 

- Página Inicial: contém link para a página inicial, que pode ser clicado a qualquer momento da 

navegação para retornar à home do Moodle. 

- Acompanhamento: neste espaço aparecem os nomes dos seus filhos matriculados no colégio. 

Ao clicar sobre cada um dos nomes, você terá acesso às informações específicas de cada um. 

- Meus cursos: listagem de todos as disciplinas em que seus filhos estão matriculados. Ao clicar 

sobre a disciplina, aparecerá o conteúdo postado pelo professor da mesma.- Opções: menu onde 

será possível alterar informações de perfil e senha. 

- Aviso legal sobre a utilização do Moodle. 

- Mensagens: permite a você enviar mensagens para seus filhos via plataforma Moodle. 



 

  

- Próximos eventos: mostra em ordem cronológica os próximos eventos marcados no calendário.  

- Mensagens: permite a você enviar mensagens para seus filhos via plataforma Moodle. 

- Próximos eventos: mostra em ordem cronológica os próximos eventos marcados no calendário.  

- Notícias: em três seções, você acompanha os destaques do Medianeira, da Província Brasil 

(BRA) e da FLACSI (Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañia de Jesús), 

respectivamente. 

 

Esperamos que este guia tenha auxiliado na familiarização com as ferramentas da plataforma 

Moodle do Colégio Medianeira. Em caso de dúvidas, ligue para 3218-8000 que encaminharemos 

para o departamento responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 


