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CONHECENDO O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM  

Para auxiliá-lo na utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem criamos um tutorial que 

apresentará o procedimento de acesso aos cursos e às funcionalidades disponíveis no 

ambiente. 

 

Vamos começar? 

 

 
 

Como acessar 

Para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Sistema Ambiental Paulista 

digite em seu navegador o endereço http://ead.ambiente.sp.gov.br/ . Na parte superior 

direita da tela inicial do ambiente, clique em ‘Acessar’. 

 

Na tela de acesso informe sua Identificação de usuário e sua Senha. 

 

 
 

A identificação de usuário e a senha é a mesma utilizada por 

você no sistema e-ambiente. 

http://ead.ambiente.sp.gov.br/ead/
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Como se inscrever nos cursos 

Pronto! Agora que você acessou o Ambiente Virtual de Aprendizagem vamos conhecer as 

funcionalidades disponíveis? 

Em seu 1º acesso, na área Meus cursos, note que você ainda não estará inscrito em 

nenhum curso. 

 
Logo abaixo da área Meus cursos estarão listados todos os cursos disponíveis para 

inscrição. Observe que em cada módulo haverá um resumo do conteúdo do curso – para 

ver este resumo clique no ícone . 

Para se inscrever basta clicar sobre o curso desejado. 

 
 

 
  

Quando você acessar novamente o AVA, os cursos nos quais você 

está matriculado já aparecerão listados automaticamente. 
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Aprender e praticar 

Agora que você já está inscrito em um curso observe algumas dicas importantes: 

 

• As aulas e os praticandos serão apresentados em sequência e quando concluídos 

ficarão marcados conforme este ícone , facilitando seu controle sobre os conteúdos 

já visualizados. 

• Depois de começar a fazer as aulas, recomendamos que você realize, já na sequência, 

os praticandos.  

• Não esqueça de preencher a Pesquisa de opinião e logo depois emitir seu 

Certificado de conclusão deste módulo.  

 

 
 

 

 

 

 

  

A emissão do certificado de conclusão só será possível depois da 

conclusão das as aulas e dos praticandos, e também do preenchimento 

da pesquisa de opinião sobre o curso recém-assistido. 
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Bloco ‘Tira dúvidas’ 

Em todas as telas acessadas estarão disponíveis, no bloco Tira dúvidas, orientações 

importantes: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entenda o que é a educação a distância e como ela pode fazer a diferença no 

seu dia a dia. 

Este tutorial que você está lendo sobre Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Acesso ao formulário de contato pelo qual você pode enviar suas dúvidas ou 

solicitar informações sobre o conteúdo das videoaulas e/ou sobre o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. 

Dicas de estudo que proporcionarão a você um melhor aproveitamento dos 

conteúdos do seu curso. 
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