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Acesso ao conteúdo
Navegação entre páginas
Para navegar entre as seções, você poderá utilizar:
• o menu lateral esquerdo, onde é possível acessar a página de
abertura de cada tópico relacionado.
• as setas de navegação no topo da página. Clicando na seta para a direita, o
próximo tópico será visualizado. Clicando na seta para a esquerda, o
tópico anterior será visualizado. O botão do meio, com a imagem de
uma casa, levará para a página inicial dessa Sala Ambiente.
Para navegar no conteúdo das seções, utilize as setas
Avançar e Voltar, localizadas na parte inferior das páginas.
No decorrer do conteúdo das seções aparecerão: Atividades

Exemplo de Atividade
obrigatória

obrigatórias, Atividades complementares, Para saber
mais e Referências.

Exemplo de Atividade
complementar

Os links para páginas externas abrirão sempre em uma nova janela, que poderá
ser fechada após a leitura, retornando ao conteúdo da Sala Ambiente.
Para retornar ao início do conteúdo, clique no tópico Apresentação no menu lateral
(ou no ícone da casa, no menu de navegação superior).
Para retornar à página de Índice do material e escolher outra Sala
Ambiente, clique no ícone localizado ao lado das setas de navegação, visível
na página inicial de cada Sala Ambiente e do Material de apoio.

Configurações
Marque a caixa de seleção Miniaplicativos Java para
ativar o suporte a miniaplicativos Java.
É preciso desabilitar o bloqueador de pop-ups nos
navegadores.
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Miniaplicativo Java é um
pequeno programa escrito
em linguagem Java, uma
linguagem de programação
usada principalmente na
internet. Um miniaplicativo
Java fica dentro de um
documento HTML e pode
ser utilizado para adicionar
animações, atualizações de
páginas, músicas, etc.
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Acessibilidade
O mesmo conteúdo das páginas deste curso encontra-se disponível em
documentos no formato PDF, abertos pelo programa gratuito Acrobat Reader,
disponível para instalação no CD-ROM/DVD do curso, na seção Utilitários.
O acesso aos PDFs do curso é possível através do ícone que se
encontra em cada uma das páginas das Salas Ambientes, no canto
superior direito, abaixo das setas de navegação entre os tópicos, exceto em Mapa
da sala, Atividades e Créditos. É interessante notar que todo o conteúdo do tópico
encontra-se disponível em um único arquivo PDF, para facilitar o processo de
consulta e o download. Por exemplo, todos os textos apresentados na Unidade I
(tópico) estão dentro de um mesmo arquivo PDF, inclusive as atividades da
unidade. Os PDFs poderão ser salvos pelo usuário em seu computador ou em um
pendrive ou CD, para leitura em momento posterior.
É possível ajustar o tamanho das fontes dos textos para melhorar a
visualização do conteúdo. Basta clicar em um desses ícones, situados no
canto superior direito de cada página das Salas Ambientes, logo abaixo das setas
de navegação entre tópicos.

Atividades
As atividades de cada Sala Ambiente serão apresentadas durante a exposição do
conteúdo. Também, no menu do lado esquerdo de cada sala ambiente, você verá
uma seção exclusiva contendo a relação de todas as atividades obrigatórias e
complementares. Para realizar as atividades propostas, utilize o ambiente
MOODLE e as ferramentas devidamente indicadas na orientação.

Vídeos e apresentações
Os vídeos serão exibidos em uma janela nova, similar à imagem abaixo.

Observe as seguintes orientações:
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• para iniciar a apresentação do vídeo, clique em
• para pausar a apresentação, clique em
• se desejar parar, clique em
. Ao clicar nele
• no canto inferior à esquerda, você encontra o botão
uma vez, o vídeo ficará sem áudio (mudo). Clicando novamente, no
mesmo botão, o áudio voltará
• você poderá retornar ao início do vídeo, clicando em
• poderá avançar para algum ponto de sua escolha, movendo a seta
branca na barra de desenvolvimento do vídeo
• poderá avançar para o final, clicando em
As apresentações em Flash, elaboradas para orientar o cursista, serão abertas em
uma nova janela, similar à imagem abaixo.

Observe as seguintes orientações:
• para iniciar a apresentação, clique no botão
• para pausar clique em
• para retornar ao início, utilize o botão
• para voltar ou avançar uma cena, use respectivamente
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