
 

PLATAFORMA	MOODLE	DO	CENFIM	

 

 

– Ativação de conta - Como proceder – 

Se está a ler esta informação isso significa que se assume que é um utilizador da plataforma 

virtual que o CENFIM dispõe, tendo o CENFIM criado uma conta de acesso para si, pelo que já 

deverá ter recebido uma notificação enviada pela plataforma por email para a sua caixa de correio 

registada, com os dados para ativação da sua conta de utilizador. 

As páginas seguintes pretendem ajudá-lo(a) a ativar a sua conta, caso ainda não o tenha 

efetuado. 

Se já tiver ativado a sua conta mas ter-se esquecido dos seus dados de acesso veja o outro guião 

aqui. 
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1. Conteúdo da notificação de ativação que deverá receber por e-mail 

Assim que a sua conta de utilizador de Formando (a) ou de Colaborador (a) do CENFIM for criada, a 

plataforma irá enviar-lhe uma notificação automática de abertura de conta na plataforma Moodle do 

CENFIM, para a sua caixa de correio eletrónico. 

 

 

Caso não tenha detetado a receção da notificação com o assunto “Ambiente Virtual de Aprendizagem 

do CENFIM: Nova conta de utilizador” na sua caixa de correio, verifique se a mesma não tenha sido 

filtrada por algum filtro que possa ter definido no passado ou pelo mecanismo de deteção de correio 

não solicitado (Vulgarmente conhecido como “SPAMMING”) que possa existir (devido, por exemplo a 

algum outro utilizador ter sinalizado o correio que provenha de “cenfim.pt” como correio não solicitado, 

termo vulgarmente conhecido como “SPAM”), e por essa razão se encontrar na caixa de “Spam” 

(dependendo do serviço de servidor da sua caixa de correio, o local de filtragem do correio não 

solicitado, poderá não ser “Spam”, pelo que deverá procurar no local para esse efeito que exista no seu 

serviço de correio eletrónico. 
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A mensagem de notificação de abertura de conta tem o seguinte assunto e informação: 

 Assunto: Ambiente Virtual de Aprendizagem do CENFIM: Nova conta de utilizador 

 Informação: 

 

  

Olá, 
  
Uma nova conta de utilizador foi criada para si em 'Ambiente Virtual de Aprendizagem do CENFIM' e foi-lhe atribuída uma senha 
temporária. 
 
Está a receber esta mensagem, porque foi recentemente criada para si uma conta de utilizador na plataforma Moodle do CENFIM, 
pelo que serve a presente mensagem para lhe dar a conhecer os seus dados de acesso (nome de utilizador que lhe foi atribuido e 
uma senha temporária) para a sua primeira entrada na plataforma, assim como para o enquadrar e orientar no seu primeiro acesso 
após ter a sua conta ativada na Plataforma. 
 
1) Entrar pela primeira vez na plataforma, ativando a sua conta: 
 
    Para o efeito, os seus dados de acesso atuais são: 
        nome de utilizador:   AQUI ESTARÁ O SEU NOME DE UTILIZADOR 
        senha temporária:  [ AQUI ESTARÁ A SUA SENHA TEMPORÁRIA ]  (*) 
 
       (Quando entrar pela primeira vez, terá oportunidade de modificar a sua senha temporária, alterando-a para algo que se recorde 
depois com mais facilidade) 
 
       (*) Copie todo o texto da sua senha temporária que está entre os parentisis retos [ e ], que poderá ter caracteres especiais como 
o '+', o ';', a ',' ou outros caracteres especiais, e utilize o texto copiado para efetuar a primeira autenticação na plataforma, concluindo 
assim o processo de definição da sua senha pessoal. 
 
    Para começar a usar 'Ambiente Virtual de Aprendizagem do CENFIM', entre em: 
 
        http://moodle.cenfim.pt/login/  (**) 
 
       (**) Na maior parte dos programas de correio eletrónico o apontador anterior deverá aparecer sublinhado permitindo-lhe visitar 
essa página com um simples clique. 
            Se isso não funcionar, copie o endereço acima para o campo de endereços no topo do seu browser. 
 
2) O que deve fazer após ativar a sua conta? 
 
   Após estar autenticado, poderá começar por visitar o Apoio ao Utilizador, no qual irá encontrar orientações sobre como deve 
proceder no seu primeiro acesso. 
    
Cumprimentos da 
  Equipa de suporte do Ambiente Virtual de Aprendizagem do CENFIM  suporte.moodle@cenfim.pt 

O seu nome de utilizador aparece aqui. 

A sua senha temporária aparece 

aqui: Copie-a e utilize-a para entrar pela 

primeira vez na plataforma, clicando no link 

abaixo. 

Entre aqui na plataforma e Ative a 
sua conta utilizando os dados acima 

apresentados. 
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2. Ativação da sua conta na Plataforma 

A única via de entrada na plataforma faz-se pela página de entrada dos seus dados de identificação de 

utilizador que lhe foi fornecida pelo CENFIM. 

 

Para efetuar o seu primeiro acesso autenticado(a) na plataforma, proceda como indicado na 

notificação de abertura de conta, ou em alternativa realize os seguintes passos: 

1) Comece por aceder à plataforma através de uma das seguintes formas: 

a. Pela opção “Plataforma virtual – e-

Learning e Extranets” disponível no site do 

CENFIM (www.cenfim.pt) 

 

 

 

b. Ou digitando diretamente no seu browser, o 

endereço da plataforma: 

 

http://moodle.cenfim.pt  

 

 

 

2) Clique na hiperligação “Entrar” que aparece no canto superior direito da página inicial da 

plataforma: 

Irá ser apresentada a página para efetuar a 

autenticação à plataforma. 

 

1 

2 
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3) Digite os seus dados de identificação nos campos “Nome 

de Utilizador” e “Senha”. 

Dica: Para aceder aos 2 campos utilize o rato ou a tecla “tab” do 

teclado para se posicionar nos mesmos. 

4) Clique no botão  para submeter a sua autenticação perante a plataforma. 

 

 

Dica: Poderá, se 

desejar, ativar a 

opção “Lembrar 

nome de utilizador” 

para permitir que o 

seu browser 

armazene o seu 

nome de utilizador 

no computador, 

facilitando assim 

acessos futuros. 

 

Após ter clicado no botão “Entrar”, submetendo assim o pedido de autenticação à plataforma, e 

dependendo dos dados que tiver introduzido estarem corretos ou não, poderá ocorrer uma das 2 

seguintes situações: 

 Se tiver fornecido as credenciais de autenticação incorretas, o seu Browser deverá voltar a 

apresentar-lhe a página de entrada na plataforma (“Entrar”). 

Deverá neste caso terá que repetir os passos 3) e 4). 

 Se tiver fornecido as credenciais de autenticação corretas, o seu Browser deverá 

apresentar-lhe uma página semelhante ao apresentado a seguir, posicionando-o 

inicialmente na página inicial, com indicação do estado de utilizador autenticado. 

3 

2 

4 
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Fim deste documento. 


