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Caro aluno,

Acreditamos que esta ferramenta, permitirá a continuidade do curso com a mesma

qualidade das aulas presenciais, para isso disponibilizamos os melhores recursos didáticos e

tecnológicos, para tornar seu processo educativo mais dinâmico, eficiente e inovador. Além de

possibilitar uma interação digital com o(s) docente(s) e colegas de turma.

Pedimos a sua participação e motivação nessa nova proposta para que a

aprendizagem continue sendo muito significativa, ao desenvolvimento das competências

técnicas, e também agregando a capacidade autônoma ao seu processo de ensino e de

aprendizagem.

As aulas estão suspensas, mas o acesso à educação e à tecnologia é

permanente para a nossa rede de Unidades. Para manter os alunos da Firjan

SENAI estimulados e com acesso à ações educativas, a estratégia adotada para

a continuidade de seus estudos, será por meio de aulas mediadas com uso da

tecnologia, através da plataforma LMS, já utilizado pelos nossos alunos que

estudam a distância.



Olá!
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Seja bem-vindo ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pela 

Firjan SENAI para uma educação além da sala de aula! 

Neste guia você receberá orientações que irão lhe ajudar a ter um 

melhor aproveitamento no curso, desde seu primeiro acesso até a 

realização de suas atividades .

Então, se prepare para aproveitar ao máximo essa oportunidade de 

aprendizagem.

Bons estudos!!!



Você sabe como é realizada as aulas mediadas 

com uso da tecnologia?
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 Instrutores e alunos não estão normalmente juntos fisicamente,

mas podem estar conectados, interligados por tecnologias como a

Internet;

 Apresenta o processo de ensino-aprendizagem diferenciado,

mediado por ferramenta tecnológica aliada a prática pedagógica,

com objetivo de desenvolver as competências relacionadas ao

perfil profissional do curso.



Destacamos aqui as principais responsabilidades…
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 Aluno – É responsável pela sua aprendizagem, participação, posicionamento e

reflexão sobre o estudo, apresentando postura ativa, criativa e comprometida,

como também, organização do tempo para estudo;

 Instrutor – É responsável por acompanhar o trabalho pedagógico, orientando e

acompanhando todo o processo ensino-aprendizagem de seus alunos.



Fique atento as dicas para um bom estudo no AVA: 

 Organize seu tempo, estabelecendo horários e

rotinas de estudo;

 Prepare-se para o momento de aprendizagem com o

instrutor e a turma de forma online, sendo

prioridade a sua dedicação durante os dias e horário

das aulas que normalmente você teria

presencialmente na Unidade SENAI;

 Responsabilize-se pela sua própria aprendizagem e

planeje-se para ser um aluno independente;

 Motive-se, esteja bem preparado em suas leituras e

torne-se bom em pesquisa e análise;
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Fique atento as dicas para um bom estudo no AVA:

 Verifique se você está em dia com o

planejamento do curso. As informações serão

enviadas através do AVA e/ou e-mail, atenção as

notificações recebidas;

 Apresente iniciativa, troque com seu instrutor:

ideias, dúvidas, questionamentos e sugestões,

sobre os conhecimentos apresentados no AVA;

 Você não aprenderá somente sobre o conteúdo

que estiver estudando, mas também sobre o uso

da tecnologia e como mudar a maneira que você

aprende e interage.
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‘Netiqueta’ na EAD

 Cumprimente as pessoas antes de iniciar um assunto;

 Expresse de forma clara e simples, evite postagens muito

longas;

 Atente-se a ortografia, nada de palavrões e gírias;

 Evite escrever em “caixa alta”, pois na internet, significa

que você está gritando.
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Para termos um ambiente respeitoso, apresentamos algumas dicas, de modo que possamos

conduzir melhor boa relação e interação no AVA, priorizando sempre o respeito ao próximo.
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Passo a passo 

para navegação

Aluno e o AVA



Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA
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Acessando o AVA.

Assim que seu cadastro for liberado você poderá acessar o AVA no endereço:

Como login, informe seu 

CPF sem pontos e traços.

E a senha padrão 123456

https://eadsenai.firjan.com.br/

Atenção: Você deverá mudar sua senha no 

primeiro acesso!
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Ao realizar o login, você verá a tela principal do AVA com a estante virtual de

livros didáticos do SENAI.

 Faça seu o cadastro na estante virtual

para ter acesso aos livros do SENAI na

versão digital.
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Acessando o curso.

O seu curso estará disponível em

MEUS CURSOS

Clique no curso em que 

está matriculado para 

acessar o conteúdo.
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Na aba de tarefas é onde ficam organizados
os itens:

 Conteúdo;

 Atividades;

 Orientações iniciais para navegação no
AVA;

 Plano de Estudos da Unidade
Curricular(UC).
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IMPORTANTE

As aulas mediadas por uso da tecnologia permite aos alunos maior

autonomia no processo de aprendizagem. Entretanto, é importante

lembrar que toda atividade tem data de início e fim.

O curso possui um planejamento semanal que deverá ser seguido por

todos os alunos. Chamamos esse planejamento de Plano de Estudos.



Plano de Estudos...
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Você terá acesso ao plano de estudos de cada UC.

Este material lhe orientará sobre os prazos e

realização das atividades. Veja onde encontrar:

Clique em Plano de 

Estudos para acessar os 

prazos das atividades e 

organizar seus estudos.



Exemplos de 

Proposta de 

Trabalho



Apresentamos os materiais disponíveis para estudo
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O conteúdo é onde você terá acesso aos

materiais e as atividades, que podem estar

no formato PDF, Word, PPT, vídeos, etc.



Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA

18

 Usuários

Na aba de usuário é possível ver

todos os seus colegas de turma.



Participando do Fórum…
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Clique no tópico 

para contribuir

Surgirá essa tela.

Escreva o conteúdo 

do fórum e clique 

em enviar.

1

2

O fórum está dentro de cada UC. Ele está disponível na barra lateral 

a direita dividido por tópicos.



Acessando o Bate-papo…
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Na parte inferior direita da tela há um campo de “bate-

papo”, veja: Selecione qual aluno 

gostaria de falar e escreva 

no campo de texto

Clique no campo de “bate-papo”

1

2



Enviando mensagem…
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Esse recurso lhe permite enviar mensagem para seus colegas, tutor e núcleo EAD.

Clique em área de 

mensagens
Clique no sinal de +

1

2



Envio da mensagem pelo AVA.
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Informe o título e o 

destinatário ou o grupo (turma) 

a ser encaminhada a 

mensagem.

1

Informe o contexto, ou seja, a 

qual UC essa mensagem se 

refere.
2

Escreva a Mensagem e 

em seguida clique em 

“enviar”. 3
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