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O app moodle é muito útil para professores ou alunos que queiram acessar o ambiente
moodle de forma móvel e acompanhar o que está acontecendo nas salas do curso, até mesmo
offline. O app está disponível para Android e IOS.
Ao acessar o app pela primeira vez o usuário visualizará uma tela onde poderá selecionar se é
estudante (learner), professor (educator) ou pode optar clicando em pular (skip) no canto
superior direito.

Em seguida o usuário será direcionadopara a página da figura abaixo onde deverá inserir a url
do moodle que pretende acessar. No canto superior direito há um botão de configurações que
permite alterar o idioma, por exemplo.

Caso o usuário clique no botão de configuração onde poderá selecionar o idioma, o tamanho
do texto, esquema de cores, habilitar editor de texto rico e mostrar mensagens de debug, além
de poder visualizar o uso do espaço, as configurações de sincronização e informações sobre o
app.

Ao logar o usuário visualizará o painel de controle, e o site e poderá se deslocar a página
inicial do site, visualizando: os cursos em que está inscrito, o calendário, a linha do tempo, os
arquivos privados, os usuários online os últimos emblemas e os próximos eventos, além dos
botões na parte inferior da tela que são: home, calendário, mensagens, notificações e menu,
respectivamente.

Clicando em calendário o usuário visualizará o calendário no qual haverá alguma marcação
caso haja um evento em algum dia no calendário. Para adicionar um evento, basta o usuário
clicar no botão + no canto inferior direito.

Clicando no botão mensagens o usuário poderá enviar mensagem para algum de seus
contatos, favoritos, grupos ou privado, igualmente ao site.

Ao clicar no botão notificações o usuário poderá visualizar as notificações que possui até o
momento.

Ao clicar no botão menu o usuário terá alguma opções como: inscrição do site, notas, o blog
do site, arquivos, tags, ler QR code, site, ajuda, preferências, mudar site e configuração da
aplicação.

A imagem abaixo representa o layout de uma sala quando acessada pelo app. O usuário pode
acessar as atividades e recursos normalmente, igual faria no site.

No canto superior direito haverá um botão com três pontos que abrirá uma janela como
aparece na imagem abaixo, onde o usuário poderá fazer o download do curso e continuar
visualizando o curso e seus recursos mesmo estando offline, visualizar o sumário do curso,
gerenciar o armazenamento e escolher quais seções deseja visualiza.

Clicando em download do curso será exibida uma janela como na imagem abaixo, com a
quantidade de espaço que o curso ocupará na memória como mostra imagem abaixo e as
opções cancelar e ok.

Caso o usuário queira atualizar os dados salvos, basta clicar na opção Atualizar curso como
aparece na imagem abaixo.

Clicando em gerenciar armazenamento o usuário poderá escolher apagar o curso inteiro ou
algum tópico específico do seu armazenamento e visualizar o tamanho de cada item.
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