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Instruções de acesso aos cursos online de Astrologia em sistema e-learning 

com autoavaliação na nova plataforma com Tecnologia Moodle 

Caros alunos 

O nosso curso Online de astrologia já está implementado numa Plataforma Moodle moderna, onde 

podem obter textos em PDF, consultar livremente livros, tabelas, responder a questionários, obter a 

resposta imediata aos vossos exercícios de auto avaliação e manterem uma relação direta e periódica 

com os formadores associados ao curso, através de fóruns online. 

O I Nível de astrologia está dividido em 4 módulos, cada um corresponde sensivelmente a um 

trimestre. 

Damos-lhe a possibilidade de se inscrever e experimentar uma lição gratuita para ver como o curso 

se processa. 

Para aceder ao curso consulte o site www.astrologycircle.eu e escolha no menú superior “Contacto”: 

 

Preencha o simples formulário para se registar: 

 

Preencha os campos indicando na mensagem que pretende ter acesso e frequentar o curso livre de 

Astrologia, clique depois em enviar. 

Depois enviar-lhe-emos um mail com as suas credenciais de acesso e instruções, para aceder à 

plataforma de ensino. 

Depois de receber o mail volte a www.astrologycircle.eu clique no menú em “Cursos Online”: 

http://www.astrologycircle.eu/
http://www.astrologycircle.eu/
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E chegará à seguinte página de entrada: 

 

No canto superior direito clique em “Entrar” 

 

E insira as suas credenciais; chegará depois à seguinte página: 

 

 

Clique à esquerda em “Curso Livre Astrologia”, e chegará a: 
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Aqui acederá a toda a informação sobre o curso e as lições disponibilizadas como demonstração, 

depois poderá realizar o teste de auto-avaliação e terá resultados imediatos. 

----- 

Caso depois pretenda inscrever-se envie um mail para info@astrologycircle.eu ou faça-nos o pedido 

de novo através do formulário: 

 

 

mailto:info@astrologycircle.eu
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O programa detalhado do curso dividido em quatro módulos está disponível em 

http://www.astrologycircle.eu/cursos/IA4N.pdf 

 

Se tiver alguma questão com o acesso à plataforma solicite apoio técnico para: 

apoiotecnico@astrologycircle.eu 

 

 

Valores do Curso: 

 

Cada módulo tem o valor de 100€, se adquirido separadamente. 

Caso queira adquirir o I Nível completo (4 módulos) o valor total será de 300€ 

 

Agradecemos a divulgação, comentários e sugestões  

 

Espaço Salitre-Amaro e Astrology Circle 

 

 

 

http://www.astrologycircle.eu/cursos/IA4N.pdf
mailto:apoiotecnico@astrologycircle.eu

