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Realizar um curso ou um módulo
1. Iniciar (ou retomar) um curso ou um módulo
Para iniciar (ou retomar) um curso ou módulo, efetue o login e aceda, em qualquer página, ao menu
superior. Clique “Os meus cursos e módulos”.

Esta é a sua área exclusiva na plataforma SABE Online. Aqui terá acesso a todos os cursos ou módulos
comprados, podendo iniciar (ou retomar) um curso ou módulo.
É também aqui que, após a conclusão de um curso, pode encontrar o seu certificado de realização.
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É nesta sua área pessoal que poderá:
1 - Retomar a realização dos seus cursos;
2 - Consultar os apontamentos que tirou dos seus cursos;
3 - Avaliar os seus cursos;
4 - Ver a percentagem de realização dos seus cursos;
5 - Consultar os seus certificados de realização dos seus cursos.

Se não estiver satisfeito nas primeiras
24 horas, devolvemos o seu dinheiro.
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2. Realizar um curso ou um módulo
Quando iniciar (ou retomar) um curso ou módulo entrará na página de aprendizagem onde verá todo o
conteúdo do seu curso ou módulo.

Módulos
Na página de aprendizagem, encontra na barra horizontal superior (1) todos os módulos que compõem
o seu curso. Se comprou apenas um módulo, terá acesso apenas aos conteúdos desse módulo.

Capítulos
Na barra vertical lateral à direita do vídeo (2), verá todos os capítulos que compõem o módulo em que
se encontra. Poderá vê-los de forma sequencial ou pela ordem que preferir.
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Mesmo após ter concluído um curso, módulo ou capítulo, poderá voltar a fazê-lo quantas vezes quiser, sempre
que quiser, a partir do módulo ou capítulo que quiser.

Tirar e guardar apontamentos
Enquanto visualiza o vídeo, poderá interromper para adicionar apontamentos (3). Os apontamentos
ficarão guardados exatamente no minuto em que parar o vídeo (4). Posteriormente, poderá aceder à
página “Os meus cursos e módulos” onde os apontamentos ficarão guardados, em formato PDF, para
download.

Após serem completados os cursos, os módulos e os capítulos apresentarão o icone de estado ”completo”

Se não estiver satisfeito nas primeiras
24 horas, devolvemos o seu dinheiro.
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3. Ver vídeos
Para iniciar um vídeo, clique em “play” (1). Poderá pausar, avançar e recuar (2) o vídeo sempre que
quiser.
Se a resolução do vídeo escolhida por nós não se adequar à velocidade da sua ligação de internet,
poderá alterar a resolução na barra de vídeo (3). Poderá, também, selecionar o modo de ecrã inteiro (4)
e tirar e guardar apontamentos (5).
Se desejar poderá adicionar legendas ao vídeo (6) (ainda não disponível para todos os cursos).
No fim de qualquer vídeo, poderá optar por ver o próximo capítulo ou então por ver o mesmo capítulo
novamente (7).
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4. Responder a desafios do autor
Os desafios do autor ( ) são uma forma de partilha e aprendizagem entre alunos. Existe um desafio por
cada módulo do curso, que encontrará na barra vertical dos capítulos.
O autor lança um tema do módulo, pedindo aos alunos para responder com base na sua experiência (1).
As suas respostas, bem como as de outros alunos, aparecerão, após a nossa validação, na área
imediatamente a seguir aos apontamentos (2). O aluno é notificado, por e-mail, da aprovação da sua
resposta ao desafio.
As respostas aos desafios são visíveis para todos os alunos, e contribuem para a aprendizagem de todos!
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Se não estiver satisfeito nas primeiras
24 horas, devolvemos o seu dinheiro.
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5. Responder ao quiz de cada módulo
Na barra vertical dos capítulos de cada módulo encontrará um quiz ( ), que é um conjunto de questões
para testar os conhecimentos adquiridos no respetivo módulo. Ficará de imediato a saber se a sua
resposta está correta e poderá repetir o quiz quantas vezes desejar.

6. Colocar questões ao autor
Poderá colocar questões ao autor de forma anónima e obter a sua resposta passado alguns dias. A sua
dúvida poderá ser a dúvida de outros alunos. Assim, todos os alunos terão acesso a todas as questões
colocadas, bem como às respetivas respostas do autor.

7. Consultar anexos e referências
Os anexos e referências são documentos preparados pelo autor, que complementam a aprendizagem do
curso ou módulos. Estes encontram-se abaixo dos capítulos do módulo, e poderá fazer o seu download.

Se não estiver satisfeito nas primeiras
24 horas, devolvemos o seu dinheiro.
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8. Realizar a avaliação final
No fim de cada curso, existe uma avaliação final. Os alunos só têm acesso à avaliação final se
completarem todos os módulos
, exceptuando a conclusão do curso. Caso tenha aprovação, isto é,
classificação igual ou superior a 50%, será então emitido o seu certificado do curso.
A avaliação final é constituída por um caso prático e por um conjunto de questões associadas ao mesmo.

O aluno tem duas tentativas posteriores para melhorar a nota obtida, ou seja, pode realizar a avaliação
final três vezes. No entanto, a nota da avaliação final não surge no certificado do curso.

Se não estiver satisfeito nas primeiras
24 horas, devolvemos o seu dinheiro.
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9. Feedback
Após a avaliação final e a conclusão de todos os conteúdos do curso, o aluno é convidado a dar-nos a
sua opinião sobre o curso que acabou de fazer, numa perspetiva quantitativa e qualitativa. Porque nós
também estamos Sempre a Aprender!

10. Não se esqueça
Pode voltar sempre que quiser à área de aprendizagem dos seus cursos!

Qualquer informação adicional ou dúvida que queira ver esclarecida, por favor não hesite em
contactar-nos para: cliente@sabe-online.com ou através do telefone +351 967 637 983.
Obrigado pelo seu interesse na SABE Online!

Co-financiamento:

Se não estiver satisfeito nas primeiras
24 horas, devolvemos o seu dinheiro.
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