COMUNICADO SOBRE O AVA
(AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM) DA FUNDAÇÃO OSORIO
Caros alunos, pais e responsáveis da Fundação Osorio,
É possível darmos continuidade ao nosso trabalho pedagógico, mesmo à distância,
fazendo o uso da tecnologia ao nosso favor.
Nesse sentido, usaremos o “Ambiente Virtual de Aprendizagem” - AVA, como um dos
canais de comunicação para as atividades educacionais.
Assim, seguem aqui algumas orientações FUNDAMENTAIS para a utilização do
AVA.
Como eu acesso ao AVA/FO ?
1. Clique no link "Ambiente Virtual de Aprendizagem" localizado no menu à esquerda da
página da Fundação Osorio http://www.fosorio.g12.br/
Ou acesse diretamente à página do AVA http://suporteead.com/fosorio/
2. Clique no link "Acessar" localizado na barra superior à direita;
3. Em "Identificação do usuário" digite o número de sua MATRÍCULA;
4. Em "Senha" digite sua senha ou, caso seja o primeiro acesso, “Fosorio#2020”;
5. Clique no botão "Acessar".
Como eu faço para alterar o e-mail?
1. À direita do seu nome do canto superior direito da página, clique em “Perfil”;
2. Em “Modificar perfil”;
3. Em “Endereço de e-mail” cadastrar novo email, caso esteja incorreto.
4, Não esqueça de SALVAR AS ALTERAÇÕES
Como eu faço para alterar a senha?
1. À direita do seu nome do canto superior direito da página, clique na setinha e vá para
“Preferências”;
2. Em “Conta de Usuário” clique em “Mudar senha”;
3. Em “Senha Atual” digite “Fosorio#2020”;
4. Digite sua “Nova senha” (iguais nos dois campos);
5. Clique em “SALVAR MUDANÇAS”.

IMPORTANTE!
1. NÃO altere as informações do perfil (nome, sobrenome e usuário). Elas são padronizadas
com turma e ano para melhor organização.

2. Você deve estar inscrito nas disciplinas do seu respectivo curso (Ensino Fundamental II,
Ensino Médio e Ensino Técnico). Caso você ainda não esteja nessa situação, deverá fazer sua
inscrição direta em cada disciplina,

Como eu faço para esclarecer outras duvidas?
Neste caso, é só enviar email para MOODLE.SUPORTEEAD@GMAIL.COM
Informe os seguintes dados para identificação e melhor atendimento:
1.
2.
3.

Nome do(a) aluno(a)
Nr. da matrícula
Nr. da turma

ORIENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE O ESTUDO A
DISTÂNCIA
Caros Alunos do Ensino Médio da Fundação Osorio,

A utilização do nosso AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) tornou-se mais um
meio de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) importante para o
processo de orientação educacional que envolve supervisão, coordenação,
professores, alunos e responsáveis.
Agora vocês só precisam saber como entrar no sistema. Então, prestem bastante
atenção nas instruções abaixo:

Entrem no *link*:
http://suporteead.com/fosorio

Então, preencham em *usuário*: número da sua matrícula
*senha*: Fosorio#2020

*ATENÇÃO*: vocês *não* podem alterar as informações do perfil (nome, sobrenome
e usuário). Elas são padronizadas com turma e ano para melhor organização.
NÃO alterem essas informações.
Só podem alterar o *e-mail*, se quiserem, porque não tínhamos o e-mail de cada
um e usamos um fictício apenas para cadastrá-los.
Já podem entrar, seguindo o cronograma abaixo.
As atividades ficarão disponíveis por uma semana:
2ª Feira – Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)
3ª Feira – Matemática
4ª Feira – Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).
5ª Feira – Curso Técnico em Administração:
Dia 26/03 (quinta-feira)
1° ano EM – Fundamentos da Administração / Estatística / Informática
2° ano EM – Psicologia / Informática
3° ano EM – Psicologia / Informática
Dia 02/04 (quinta-feira)
1° ano EM – Filosofia e Ética / Sociologia do Trabalho / Práticas Empresarias
2° ano EM – Administração / Contabilidade
3° ano EM – Administração / Economia
5ª. Feira – Curso Técnico em Meio Ambiente

Dia 26/03 (quinta-feira)
1° ano EM - Fundamentos da Administração / Estatística / Informática
Dia 02/04 (quinta-feira)
1° ano EM – Fundamentos do Meio Ambiente / Sociologia Ambiental / Física
Ambiental
6ª feira – Linguagens (Português, Literatura, Inglês e Espanhol)
Sigam as orientações de cada professor para realização das tarefas!!!
Bons estudos! Até breve!

ORIENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO SEGMENTO – 6º AO 9º ANOS
SOBRE O ESTUDO A DISTÂNCIA
Caros Alunos da Fundação Osorio. a utilização do AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem) tornou-se de fundamental importância para o processo educacional que
envolve direção, supervisão, coordenação, professores e alunos.
O AVA será nosso principal canal de comunicação durante esse período.
Agora vocês só precisam saber como entrar no sistema.
Então, preste bastante atenção nas instruções abaixo:
Entre no *link*:
http://suporteead.com/fosorio
A seguir, preencha em usuário: NÚMERO DA SUA MATRÍCULA
senha: Fosorio#2020
*ATENÇÃO*: vocês NÃO podem alterar as informações do perfil (nome, sobrenome e
usuário). Elas são padronizadas com turma e ano para melhor organização.
NÃO alterem essas informações.
Só podem alterar o *e-mail*, se quiserem, porque não tínhamos o e-mail de cada um e
usamos um fictício apenas para cadastrá-los.
Já podem entrar na plataforma, seguindo o cronograma abaixo. As atividades ficarão
disponíveis por uma semana:

2ª. Feira – Português, Inglês e Artes.
3ª. Feira – Matemática e Desenho.
4ª. Feira – Português, Geografia e Espanhol.
5ª. Feira – CFB, TIC e Educação Física.
6ª feira – Matemática, História e Ética.
Sigam as orientações de cada professor para realização das tarefas!!!
Bons estudos! Até breve!

