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EMBASAMENTO
De acordo com o

artigo primeiro do Decreto 5622/05, temos que:

“(...)

caracteriza-se a educação a distância como modalidade 

educacional na qual a

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com

a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 

com estudantes

e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares 

ou tempos

diversos.”

Fonte: 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109743/decret

o-5622-05

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109743/decreto-5622-05
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SUPORTE



Primeiros passos

• Acesse o ambiente virtual de 
aprendizagem no link: 
http://ead.zumbidospalmares.edu.br/

• Insira o usuário: número da matrícula

• Senha padrão: Palmares@2021

• Você deverá trocar a sua senha no 
primeiro acesso!

• *atenção: a senha deve iniciar com 
letra maiúscula: “Palmares”

http://ead.zumbidospalmares.edu.br/


Primeiros passos

• Clique em painel e tenha 
acesso a todas as suas 
disciplinas EAD

• Clique em Ambientação –
Comece aqui! para 
acessar o Tutorial de 
navegação, Guias e 
manuais de orientação



Primeiros passos

• Esta é a página de 
Ambientação – Comece 
aqui!

• Basta clicar sobre cada 
tópico para ter acesso às 
informações
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Disciplinas EAD

As disciplinas são em formato modular, 

assim você terá acesso ao conteúdo ao

longo do semestre, conforme as datas

informadas no cronograma. 

O objetivo da divisão é evitar a leitura
massiva e proporcionar a quebra de 
estados durante o estudo com objetos
diferentes.

Veja a seguir como as disciplinas são
divididas!



COMO FUNCIONAM AS DISCIPLINAS 

EAD

AMBIENTAÇÃO LIVRO  DIGITAL

ESTUDO 

DE CASO

ABERTURA

FÓRUM QUIZPODCAST

VÍDEO AULAS



COMO 

FUNCIONAM AS 

DISCIPLINAS EAD

AMBIENTAÇÃO

Antes de ingressar nas disciplinas, você 

deve acessar a sala de ambientação.

Lá estão as informações gerais sobre a 

navegação na plataforma, suporte, 

cronograma e um guia de orientação sobre 

o formato das aulas.



COMO 

FUNCIONAM AS 

DISCIPLINAS EAD

A aula de abertura é a aula inaugural da 

disciplina, em que você conhecerá um 

pouco mais seu professor, objetivos do 

curso, metodologia e abordagem.

É importante assistir a aula de abertura 

antes de iniciar os seus estudos!ABERTURA



COMO 

FUNCIONAM AS 

DISCIPLINAS EAD

É o livro de conteúdo preparado pelo 

próprio professor da disciplina.

Ele é formado por diversos objetos de 

aprendizagem para tornar sua leitura mais 

dinâmica, fluida e menos cansativa!

Além do texto você encontrará tópicos 

complementares como “saiba mais”,  “fique 

atento”, entre outros.

LIVRO  DIGITAL



COMO 

FUNCIONAM AS 

DISCIPLINAS EAD

Os podcasts são arquivos com áudios para 

estudos complementares gravados pelo 

próprio professor!

A vantagem desse formato de mídia, é que 

você pode ouvir enquanto realiza outras 

atividades, além de estimular outras áreas 

do seu cérebro, que estão acostumados à 

estímulos visuais!

PODCAST



COMO 

FUNCIONAM AS 

DISCIPLINAS EAD

Os fóruns são espaços para debates

assíncronos entre os alunos e também

entre alunos e professores.

Os temas são sempre relacionados à um 

assunto abordado na aula, e o objetivo é 

propiciar uma saudável discussão que 

acrescente novas ideias e perspectivas

sobre a temática da aula.

Esta é uma atividade avaliativa!

FÓRUM



COMO 

FUNCIONAM AS 

DISCIPLINAS EAD

O estudo de caso são atividades avaliativas 

(prática e teórica) que proporcionam uma 

reflexão sobre a prática profissional, além 

de fomentar a tomada de decisões!

Os casos (real ou fictício) desenvolvidos 

pelo próprio professor, fornecem os 

subsídios necessários para a resolução do 

problema apresentado.

ESTUDO

DE CASO



COMO 

FUNCIONAM AS 

DISCIPLINAS EAD

O Quiz é uma atividade avaliativa formada

por questões relacionadas à todo o 

conteúdo apresentado na disciplina ao

longo do semestre! 

Você deverá responder a 7 questões em

diversos formatos em duas etapas

diferentes ao longo do semestre.

QUIZ
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Cronograma de atividades



Importante!

Ao término da atividade a nota já ficará disponível no 

Sistema EAD

Se a atividade for dissertativa, e necessitar de 
correção, a nota só será lançada após a correção do 
Tutor da disciplina;

As notas finais serão lançadas no sistema

acadêmico**
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Como falar com o Suporte

Clique em Fale com o 
Suporte na parte superior da 

página



Como falar com o Suporte

Depois clique em 
Acrescentar um novo 
tópico de discussão



Fim.


