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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
MANUAL DO MOODLE – PROFESSOR
Adriane Camilo Costa
Marta Moreira Silva
Rose Mary Almas de Carvalho

APRESENTAÇÃO

Este manual apresenta alguns recursos do ambiente virtual de aprendizagem
Moodle. Ele está organizado em duas partes: a primeira apresenta os recursos de
configuração da página inicial da sala virtual e a segunda parte os recursos e
as atividades que permitem a publicação de conteúdos e a proposição de
atividades acadêmicas.

Na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), esse ambiente está
sob a gestão da Coordenação de Educação a Distância (CEAD) e é utilizado no
desenvolvimento das disciplinas semipresenciais, cursos de extensão a distância
e no apoio ao ensino presencial com orientações de estudos e atividades. Grupos
de estudos e pesquisa também fazem uso do Moodle / PUC Goiás como suporte
as suas atividades.
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PRIMEIRA PARTE
ACESSANDO O AMBIENTE VIRTUAL MOODLE

1. PARA ACESSAR O AMBIENTE VIRTUAL MOODLE
Para acessar o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, conecte com a internet,
execute um navegador e digite o endereço eletrônico: www.pucgoias.edu.br.
Na página web da PUC Goiás, selecione a opção Ensino a Distância.

Na página web da Coordenação de Educação a Distância (CEAD), no espaço
destinado ao login (lado direito superior) - MOODLE

1. Em Matrícula digite seu número de matrícula
2. Em Senha digite 123456, para o primeiro acesso.
3. Clicar no botão Acessar ou teclar Enter.

1. Na janela seguinte, alterar a senha.
Obs.: O navegador recomendado para o uso da plataforma é o Google Chrome
(Versão atualizada).

3

Após o login, você visualizará a página Painel. Nesta página, serão listados todos
os cursos em que seu nome está cadastrado. Nos exemplos para este manual o
nome do professor está cadastrado em duas salas: disciplina Educação,
Comunicação e Mídia (MAF 1620) e curso Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA 001).
Na página Painel, além da Visão Geral dos Cursos, visualizam-se os seguintes
blocos: Acessibilidade, Mensagens, Navegação, Usuário Online e Calendário.
Esses blocos compõem o padrão da página Painel e podem ser excluídos, como
também, novos blocos podem ser acrescentados.

Para realizar essa alteração, clicar no botão Personalizar esta página.
(O botão está no canto superior direito da página.)

Na página visualizada, localizar o recurso Adicionar um bloco, observar as
diferentes opções de blocos existentes. Alguns desses blocos serão apresentados
no item Blocos deste manual.

Se quiser retornar à configuração padrão,
clicar em Redefinir a página para o padrão.

Se algum bloco foi alterado, para retornar a página Painel,
clicar em Parar de personalizar esta página.
Pela página Painel você acessa a sala virtual. Esse acesso pode ser realizado
de duas formas: pelo nome da sala ou pelo bloco Navegação. Para tanto,
posicionar o ponteiro do mouse no nome da sala e clicar.
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Obs.: Na página Painel estão publicados pequenos vídeos com orientações de
estudos. Seria interessante assisti-los e divulga-los junto aos alunos.

2. SALA DE AULA VIRTUAL
O espaço da sala de aula virtual constitui-se em um ambiente de trabalho no qual
o(a) professor(a) irá publicar conteúdos e orientações de estudo com a
proposição de diferentes atividades acadêmicas.

2.1- Tela inicial da sala virtual
A figura a seguir apresenta parte da tela inicial da sala virtual.

Nome da disciplina.
Painel: retornar para a
página
apresenta

em
a

que
relação

nominal dos cursos nos
quais seu nome está
cadastrado.

Na sala virtual, você irá realizar inúmeras
ações, navegando por atividades e recursos,
porém sempre que desejar retornar a página
inicial da disciplina, clicar em AVA-001*.
*nesse espaço aparecerá o código de sua disciplina.
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É importante que uma das primeiras ações seja a Edição do Perfil. Esse recurso
apresenta informações sobre o usuário, verifique se essas informações estão
corretas, principalmente, e-mail que será utilizado para envio de comunicados
sobre proposições e correções de atividades, publicação de mensagem no fórum,
avisos e outras informações referentes ao andamento do curso.

2.2- Editar Perfil
Para editar seu perfil, proceda da seguinte maneira:
b. Clicar.
a. No

lado

direito

superior, localizar seu
c. Clicar em Perfil.

nome.

d. Próxima tela, no item Detalhes do Usuário, clicar em Modificar perfil.

Nesta

página,

preencha

as

informações

solicitadas

e

defina

algumas

configurações. Poderá, também, inserir uma imagem. Se alguma informação
estiver incorreta entrar em contato com a CEAD.

e. No item Mostrar
endereço

de

e-

mail, ler a opções
e

selecionar

a

desejada.

f. Em Descrição, apresente-se aos participantes da disciplina ou curso. Digitar
as informações que achar relevante. Observe que há uma barra de ferramentas
com recursos iguais a de um editor de texto.
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Apresenta outros
recursos.

Estilo Itálico.

Estilo Negrito.

Na apresentação, se desejar inserir um link para o seu Currículo Lattes na sua
apresentação:
a. Copiar o link do currículo,

b. Clicar em Link.

c. Em Inserir URL, colar o endereço
eletrônico do currículo.

d. Clicar no botão Criar link.

Para inserir uma imagem:

e. Clicar em Adicionar.
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No quadro visualizado:
f. Selecionar Enviar um arquivo.

g.

Clicar

em

Escolher

arquivo para localizar e
selecionar o arquivo da
imagem no HD ou pen
drive. Atenção: a imagem
deve

existir

enquanto

arquivo.

h. Clicar.

i.

Terminadas as modificações, clique em Atualizar perfil.

Obs.: As informações poderão ser alteradas sempre que desejar.

2.3. Alterar senha
Ainda neste item, em Preferências você realizará a alteração
de sua senha de acesso. É possível também acessar a edição
do perfil, fóruns, mensagens e realizar o monitoramento de
eventos.
a. Clicar em Preferências.

b. Para modificar a senha clicar em Mudar a senha.
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c. Preencher os campos
com

as

informações

necessárias,

Senha

atual e Nova senha.

d. Digitar a Nova senha
e repetir a digitação da

nova senha.

e. Clicar em Salvar mudanças para salvar as modificações de senha.

2.4. Preferências do Editor
Outro recurso existente na opção Preferências é o de Preferências do editor
que permite a alteração nos recursos de edição de texto.

Recomenda-se ativar o Editor HTML
TinyMCE,

pois

oferece

diferentes

recursos de formatação e edição de texto.

Tipos de Editor:
Editor Padrão: possui alguns recursos de formatação, marcadores, alinhamento
de parágrafo, tabela entre outros.
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Editor HTML TinyMCE: serão acrescentados ao Editor Padrão outros recursos,
por exemplo, de tipo de fonte, tamanho, ... Recomenda-se que esse editor seja
selecionado.

Área de texto simples: não há
nenhum recurso de formatação
e edição visível, para aplicar
formatação
necessária
código

no
a

HTML,

texto

é

utilização

do

para

tanto,

selecionar a opção Formato HTML.

Para que o texto digitado no item
Descrição seja visualizado na página
principal da sala virtual, selecionar.

Ainda no recurso Preferências em Preferências do fórum é possível configurar
algumas

preferências,

por

exemplo,

monitoramento do fórum que permite a
visualização

de

mensagens

já

lidas.

Verificar as opções. Após as alterações,
clicar em Salvar mudanças.

Após realizar todas essas configurações clicar, no final da página, em Salvar
mudanças.
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3. BLOCOS

Na sala virtual, o Moodle possui diferentes blocos que auxiliam o professor na
gestão do processo educacional. Alguns desses blocos você já conheceu na
página Painel e estão disponibilizados também na sala virtual.
No lado esquerdo da tela, você tem os blocos: Acessibilidade e Calendário.
No lado direito: Navegação, Meus cursos, Usuários Online, Administração,
Mensagens e Participantes.

3.1 Acessibilidade
O bloco de Acessibilidade apresenta
alguns recursos que podem ser
utilizados

pelo

usuário

como:

Diminuir o tamanho do texto,
redefinir tamanho do texto (limpa
definição

salva),

Aumentar

o

tamanho do texto além de permitir alterar a cor da página e Launch Atbar que
oculta os botões anteriores.

Os botões em destaque permitem algumas ações:
 Esconder o bloco: oculta as opções de configuração existentes no bloco.
 Colocar o bloco em dock: o bloco será transferido para o lado direito da tela,
sendo visualizado em formato de aba.
 Mover o bloco permite o posicionamento deste bloco em outro local da tela.
 Ações: disponibiliza as opções configurações do bloco, ocultar (esconder) e
apagar (que exclui da tela o bloco). Explorar cada uma delas.
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 Se você definiu o bloco para ser
visualizado no formato Bloco em
dock, isto é, em aba, se quiser
retornar ao formato anterior, clicar em
Retirar bloco de Acessibilidade de
dock.

Obs.: Esses botões estão presentes em todos os blocos com as mesmas
funções.

3.2 Calendário
O Calendário apresenta a agenda do curso, por exemplo: datas de atividades, de
sessões de bate-papo e de todos os eventos propostos. Para definir um evento:

a. Selecionar o nome do mês, utilizando as
setas de Mês anterior e Próximo mês.
Ao clicar no nome do mês desejado visualiza-se as
datas do mês para incluir o evento/atividades.

b. Clicar no botão Novo evento.
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Para inserir informações no CALENDÁRIO:

c. Na janela Tipo de Evento,
selecionar a opção Curso.
d. No item Nome do Evento,
digitar um nome para o evento, por
exemplo, Fórum de discussão.
e.

No

item

Descrição,

digitar

informações e orientações sobre o
evento: Discussão sobre a EAD no
ensino superior.
f. Em Data, definir a data limite
para o envio da atividade.

g. Em Duração, caso haja necessidade, estipular um determinado período para
realização da atividade.

h. Se esse evento se repetir ao longo do semestre, por exemplo, semanalmente,
pode-se configurar essa repetição na agenda.

i.

Clicar no botão Salvar Mudanças.
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Após incluir o evento, a página a seguir será visualizada. Duas ações podem ser
realizadas: retornar a página inicial da sala virtual ou exportar o calendário para a
agenda do OutLook.

j. Para retornar a página
principal, clicar em AVA-001.

k.

Para

calendário,

exportar
clicar

o
em

Exportar calendário.

l. Selecionar as opções
desejadas

e

clicar

em

Exportar.

Obs.: Na página da sala virtual, para visualizar o evento, indicar o mês
desejado. Observar que a data estipulada encontra-se destacada e ao
posicionar o ponteiro do mouse, uma legenda com o nome atribuído a essa
atividade é visualizada.
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Observar que há quatro tipos de eventos e que podem ser ocultados:
- Eventos Globais: Eventos postados pelo Administrador do Moodle e que
serão visualizados por todos os usuários.
- Eventos do Curso: Eventos agendados pelo professor do curso
direcionados para os alunos.
- Eventos do Grupo: Eventos agendados pelo professor, caso a sala esteja
configurada em grupos. É possível a proposição de evento para grupos
individualizados.
- Eventos do Usuário: Eventos agendados tanto pelo professor quanto
pelos alunos do curso.

3.3 Meus Cursos
Este

bloco

permite

visualizar

as

disciplinas ou cursos em que seu nome
estiver cadastrado. Para acessar a sala
virtual, clicar no nome da sala (disciplina).

3.4 Navegação
Este Bloco possui alguns recursos que permitem uma navegação pela página
inicial e pelos cursos nos quais seu nome está cadastrado.

Página Inicial: remete a página de Categoria dos Cursos, isto é, a página em que
serão listados todos os cursos existentes no ambiente virtual de aprendizagem
Moodle da PUC Goiás.

Página do site: é possível ter acesso aos participantes do curso, aos blogs do
site, as anotações, a recurso de pesquisa, ao calendário e as novidades.

Meus cursos: nesta opção visualiza-se a relação dos cursos em que seu nome
está cadastrado.
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3.5 Administração

Este bloco disponibiliza
alguns recursos para a
Administração

do

Curso.
É possível realizar a edição do curso assim como verificar os usuários e
Relatórios do Moodle referentes ao curso.

No

bloco

ADIMINISTAÇÃO,

clicar

em

Administração do curso, observar que existem
diferentes opções:

3.5.1 Editar configurações:
Em Editar configurações os recursos permitem que você defina alguns
elementos da sala virtual.

No

tópico

Geral,

encontram-se os dados
do curso como nome e a
data de início que é
relativa a data da criação
da

sala.

Essas

informações não devem
ser alteradas.

No tópico Descrição, apresentar uma breve informação sobre o curso.
Sugere-se que, neste espaço, seja inserida a ementa do curso ou disciplina.
Lembre-se de utilizar os recursos de formatação para destaques no texto.
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No tópico Formato de Curso, entre as possibilidades
existentes, sugere-se utilizar Grid format ou Tab Topics
format ou ainda Formato em tópicos. Como padrão, a
sala virtual está com o formato de tópicos. Verificar essas
opções a seguir:

Formato em tópicos, padrão da sala virtual,
os conteúdos e atividades são visualizados
em seções sequenciais, de forma vertical.

Tab Topics Format: os conteúdos e
atividades publicados nas seções são
apresentados em abas.
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No formato Grid format se visualiza
o conteúdo e atividades publicados
nas seções de forma dinâmica, com a
visualização
atividades

de
por

conteúdos
conjuntos

e
de

informações.

b. Definir o número de seções que serão
c. Verificar as opções e
selecionar as desejadas.

No tópico Aparência é importante definir a quantidade de notícias que ficará
visivel na página inicial da sala virtual, caso tenha sido habilitado o bloco Últimas
Notícias.

A opção Mostrar livro de notas
aos estudantes está habilitada,
permitindo que o estudante
visualize suas notas. Se essa
não for a opção, desablitar.

Em Mostrar relatórios de atividades se habilita o relatório sobre todas as
atividades realizadas ao longo do curso. Caso não essa ação não seja
definida, esse relatório não estará disponível.
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No próximo item Arquivos e uploads, definir o
tamanho máximo de cada arquivo a ser enviado
peloprofessor ou aluno à sala virtual.

Em

Acompanhamento

de

conclusão,

selecione SIM. Desse modo, se terá acesso ao
relatório de conclusão de atividades.

Não alterar as definições existentes nos itens:

No final da página, clicar em Salvar e Mostrar.

3.5.2. Relatórios

Sermite ao professor ter acesso a um conjunto de dados dos participantes da sala
virtual e, assim, acompanhar a participação do aluno no desenvolvimento das
atividades propostas.

a. Relatórios de logs: No relatório de logs, o professor pode obter dados de
acesso de todos os participantes ou de um participante específico, assim,
como escolher a data para a verificação de determinado acesso, por atividade,
por ações ou por eventos. Esse relatório fornece informações que permitem
acompanhar as atividades realizadas pelo aluno na sala virtual. Basta escolher
as opçoes desejadas.

19

a. Definir se o relatório será
relativo
Nome da disciplina.

a

Todos

os

participantes ou um nome

b. Todos os dias
ou é possível definir
data específica.

específico de aluno.

d. Todas as ações
c.

Todas

as

atividades ou uma
atividade específica.

ou definir entre as

f. Após basta clicar

ações

em

realizadas

pelo aluno de Criar,

Obter

estes

logs.

Atualizar ou Excluir.
e. Todos os eventos
não há necessidade
de alteração.

Pode ser gerado um arquivo em formato Excel,
a. Selecionar Microsoft Excel e
clicar.
b. Clicar em Download.

b. Relatórios de logs ativos: Este relatório oferece a visualização dos
participantes online isto é, dos usuários que estão logados no momento de
solicitação do relatório. Fornece informações sobre a hora, a sala virtual, o evento
e a descrição do evento visualizado pelo usuário.
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Ao se clicar no link correspondente ao item
Nome do evento, se visualizará a(s) tela(s)
pelas quais o usuário navegou.

c. Relatórios de atividade do curso: lista todas as atividades e recursos
disponibilizados ao longo do curso com a indicação de quantos usuários
visualizaram essas atividades ou esses recursos e a data do último acesso.

d. Relatórios de participação do curso: este relatório indica se o aluno
visualizou a atividade ou conteúdo publicado na sala virtual ou se ainda enviou
alguma mensensagem. É possivel selecionar uma atividade e definir o período
para a geração de relatório. A partir desse relatório pode-se identificar o aluno
que não realizou a atividade e enviar uma mensagem com alerta, por exemplo,
para a data limite de entrega da atividade.
a. Em

Módulo

de

atividades

é

possível selecionar a atividade que

b. Em Escolher é possível
definir o período de tempo.

se desejada o relatório.

e. Para gerar o

d. É possível definir

ações,

relatório, clicar

em mostrar só o perfil

selecionar uma das opções:

em Vai.

de estudantes,

Todas

c.

Em

Mostrar

as

ações

Mensagem ou Ver.

ou

professor ou visitantes.
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Se desejar enviar uma mensagem para o aluno:
a. Selecionar o nome do
aluno ou alunos, clicar
em

b. Clicar em Ok.
c. Na caixa Texto da
mensagem digite a mensagem
desejada.
d. Clicar em Enviar
mensagem.

e. Relatórios de estatísticas: é possivel ter acesso a dados gráficos do
curso. Esse relatório é emetido por semana com o período máximo de 4
semanas e mínimo de 1 semana. Contempla três perfis: estudante,
professor e visitante.

22

O

relatório

pode

ser

emitido

abrangendo todas as atividades e
todos

os

atividade

papéis
com

os

(perfis)
papéis

ou

por

(perfis)

separadamente.

Ainda pode-se optar pelo tipo de atividade e o período que se deseja a
informação.

O relatório gera um gráfico e apresenta informações quanto ao acesso e ações
realizadas na sala virtual.
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f. Relatórios de Conclusão de atividades
Esse relatório fornece ao professor um controle sobre o desenvolvimento das
atividades realizadas na disciplina ou curso.

Na página deste relatório, visualiza-se o Nome/sobrenome e o Endereço de e-mail do
participante.

E para cada nome de aluno será indicado o e-mail e, na
relação de atividades propostas, a indicação da atividade
realizada.
Esse relatório pode ser baixado e salvo em formato de planilha, inclusive,
compatível com o Excel. Basta selecionar uma das duas opções disponíveis.

Obs.: Este Relatório só estará disponível quando habilitado na opção Editar
Configurações de curso no bloco Administração.
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3.6 Mensagens

Para enviar uma mensagem:
a. Clicar em Mensagens.

b. Clicar em Contatos.
c. Se o usuário para o qual a mensagem será
enviada for da sala virtual, por exemplo, MAF
1620-C01, posicionar o ponteiro do mouse sobre
o nome e clicar.
d. Na relação nominal dos participantes do curso, clicar sobre o nome para o qual
deseja enviar uma mensagem.
e. Observar que ao lado, será visualizado o nome do usuário que está enviando a
mensagem e do usuário que irá receber a mensagem. Abaixo, aparece um
espaço destinado à digitação da mensagem.
f. Ao finalizar o texto, clicar no botão Enviar mensagem.
Em Conversas recentes, é possível visualizar a última mensagem recebida,
mesmo que já tenha sido lida.
g. Na opção Notificações recentes, serão visualizadas as mensagens que ainda
não forma lidas.
Ao lado do nome do participante há três botões que:

Acrescentar contato
Bloquear contato
Apresentar o histórico das mensagens
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Obs.: Ao acionar o botão Pesquisar pessoas e mensagens, pode-se fazer uma
busca pelo nome do usuário ou pelo conteúdo das mensagens.

3.7 Usuários Online
Este recurso disponibiliza a relação nominal dos participantes do curso que se
encontram conectada no momento. Ao clicar no nome do participante, visualizase o perfil.

Observar que neste bloco
também se pode acessar o
recurso da Mensagem, para
realizar essa ação clicar em

3.8- Outros Blocos:

3.8.1 Participantes: nesse recurso
são visualizados os nomes de todos
os

Participantes

-

alunos

e

professores cadastrados no curso.
Na opção Meus cursos, são exibidos os nomes dos cursos no qual o participante
está cadastrado. Na opção ‘Inativo por mais de’ o professor pode selecionar o
período desejado para que seja listada uma relação de acesso do aluno ao
ambiente virtual, por exemplo, ao selecionar mais de três dias, será visualizada a
relação nominal dos alunos que não acessaram o ambiente nesse período.
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Em Meus cursos, visualiza-se a

a. Em Inativos por mais de é

relação nominal dos cursos em

possível

que estiver registrado o nome do

especifico sem acesso à sala virtual.

selecionar

um

período

professor.

b.

Em

Todos

os

participantes selecionar
entre professor, todos os
participantes ou aluno.

Você terá acesso a foto do usuário, Nome/sobrenome, endereço de e-mail,
a cidade e o último acesso.
Em lista de usuário, a opção Detalhes de Usuário permite o acesso aos Blogs,
Anotações, Atividades e Perfil Completo de cada usuário cadastrado no curso.
Em Atividades visualizam-se os acessos do dia.

Na opção Todos os Participantes, pode-se definir o tipo de listagem desejada
com a relação nominal de professores ou de estudantes.
Na parte inferior da página: Participantes, pode-se
enviar uma mensagem a todos os
participantes.
a) Clicar no botão Selecionar tudo
b) Se a marcação necessitar ser refeita, clicar no botão
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c) No quadro de diálogo Com usuários selecionados, clicar em Enviar uma
mensagem. Na tela visualizada, digitar uma mensagem e clicar no botão
Enviar Mensagem. A mensagem também será encaminhada ao e-mail.

3.8.2 Rastrear Estudante

Este é um bloco importante para o acompanhamento
do processo educacional pelo professor, pois, permite
o monitoramento de acesso dos alunos à sala virtual.
Para adicionar esse bloco:

a.

Clicar em Ativar Edição (lado superior direito da

tela).
b.

c.

Em Adicionar Bloco, clicar em Rastrear Estudante.

Após acrescentar o bloco na sala virtual

clicar

em

Configurar

bloco

Rastrear

Estudante.

Na página visualizada, definir as informações solicitadas para gerar um
monitoramento dos alunos. É importante definir o número de dias para o início do
rastreamento e programar o envio de mensagens para os alunos que não
estiverem acessando.
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d.

Após a definição das informações solicitadas, clicar em Salvar mudanças.

4. CRIANDO E GERENCIANDO CONTEÚDOS

4.1 Ativar Edição: Este recurso permite a publicação de Recursos e Atividades
na sala virtual.

a. Clicar em Ativar edição.
b. Depois de ativada pode-se mover, editar e/ou
excluir os blocos, as atividades e os recursos da
página.
c. Ao finalizar as edições clicar em Desativar
edição.
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Ao clicar no botão Ativar edição alguns ícones serão visualizados na página da
sala virtual.

Primeiramente, observar o Sumário.
a. Clicar no ícone Editar Sumário. Este recurso é utilizado para inserir
informações como: o nome da disciplina, da turma e do professor. Orientase também que, neste espaço, são importantes que sejam escritas
algumas palavras de boas vindas à sala virtual.

Para iniciar a utilização deste recurso:

Editar Sumário.

b. Se a opção Nome da seção continuar selecionada, a página
continuará sendo visualizada sem alteração no sumário, definido como
GERAL. Se for desabilitada, será possível acrescentar um título que será
visualizado no início do sumário.

Neste espaço, digitar o texto.
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c. Após clicar em Salvar e voltar ao Curso, caso queira visualizar clique em
Salvar e mostrar.

4.2 Recursos Das Barras De Edição E Formatação De Texto

Família da Fonte: altera tipo de fonte (modelo da letra)

a) Selecionar o texto que deseja alterar o tipo de fonte.
b) Selecionar o tipo de fonte. O tipo de fonte selecionado será aplicado ao texto.


Tamanho da fonte: altera o tamanho da fonte.

a) Selecionar o texto, ou parte do texto.
b) Selecionar o tamanho da fonte.


Parágrafo: apresenta formatações de tamanho de fonte pré-definidas.



Recursos para altera a fonte (a letra):
Negrito.

Sublinhado.

Itálico.

Riscado.

Subscrito.

Sobrescrito.
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Alinhamento de Parágrafo: aplica uma determinada formatação
no parágrafo, alterando o alinhamento do parágrafo.

a) Selecionar o texto ou parte do texto que deseja alinhar.
b) Clicar em um dos botões: Alinhar a esquerda; Centralizar; Alinhar a direita.

4.3 Outros Recursos de Formatação

Este ícone torna visível toda a barra de ferramentas.

Remover formatação: exclui a formatação aplicada ao texto, por exemplo,
em uma determinada palavra foi aplicado o estilo itálico, para excluí-la, selecionar
a palavra e clicar no botão Remover formatação.
Colar arquivo copiado do word: ao colar texto do aplicativo Word, utilizar
a opção Colar (copiado do WORD), desse modo, irá evitar que alguns códigos do
aplicativo sejam transferidos junto com o texto.
Cor das letras e cor do fundo: altera a cor da letra e do fundo da
letra.
Parágrafos: alinhar o parágrafo à direita ou à esquerda.

Marcadores e Numeração: inserir lista de marcadores ou lista
numerada.
Recuos: aplicar recuos ou avanços no texto relativo às margens.

Inserir e editar imagem:

Para inserir imagem proceda da seguinte forma:
a. Clicar no botão Inserir/editar imagem.
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b.

Clicar em

Encontrar

ou

enviar uma imagem.
c. Na tela Escolher arquivo a
carregar, selecionar o arquivo
desejado

e

clicar

no

botão

ABRIR
d. Na tela seguinte, clicar no
botão Enviar este arquivo.
c. Clicar em Inserir.

Inserir Media Moodle: permite inserir arquivos de áudio e de vídeo. O
processo para inserir esse tipo de arquivo é idêntico ao de inserir imagem.

Inserir em espaço ‘sem quebra’: insere um espaço na linha.
Inserir caracteres especiais: insere caracteres especiais no texto, por exemplo:

<, ≠ e Ψ.
Inserir nova tabela: insere uma tabela.
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Editar código HTML: recurso que permite a edição do código em html.

Desfazer e Refazer: desfaz e refaz as ações.

Localizar e Localizar/substituir: localiza e substitui uma palavra no
texto.
Tela inteira: recurso muito importante quando se trabalha com uma quantidade
grande de informações, pois, permite que a tela seja ampliada. Ao utilizar esse
recurso, é fundamental que, ao final da edição e formatação de texto, se retorne a
tela principal de edição – reduzida, e, assim salvar todas as informações. Para
retornar, clique, novamente, no ícone Tela Inteira.

Inserir/editar link: insere link para uma página web ou um arquivo
existente.
LINK para uma página web:
a. Selecionar a palavra ou imagem que será definida como link.
b. Clicar no botão Inserir link web.
No quadro Inserir/editar link.
c. Digitar o endereço, por exemplo,
http://www.eca.usp.br/prof/moran/
d. É importante definir se a página irá
abrir na mesma janela da sala virtual
e. Digitar um título, por
exemplo, artigo ou texto.

f. Clicar no botão Inserir.

ou em outra janela.
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Obs.: Por vezes o endereço web é longo e possui diferentes caracteres. Para
evitar erros de digitação, copie o endereço e cole no local URL do link.

Caso o link seja para um arquivo:
a. Selecionar a palavra ou imagem que será definida como link.
b. Clicar no botão Inserir/editar link.

c. Clicar no botão.
Navegar.

c. Na janela de diálogo File picker,

e. Clicar na opção Enviar um arquivo.
f. Clicar no botão
Escolher arquivo.

g. Na janela Escolher o
arquivo a carregar, localizar e
selecionar o arquivo no HD ou
pen drive que estará vinculado
ao link e clicar no botão Abrir.

h. Clicar em Enviar
este arquivo.
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h. Clicar em Inserir.

Remover link: remove o link de uma palavra ou imagem. Para realizar
essa, primeiro selecionar a palavra ou imagem e, em seguida, clicar no botão
Remover link.

Impedir vinculação automática

4.4 Finalizando a Edição do Sumário Geral
Ao finalizar a edição, pode-se determinar o período que o aluno irá visualizar as
informações. Se essa não for à opção, a partir do momento que as informações
forem salvas, serão publicadas e visualizadas pelos alunos.

Para definir a data de visualização:
a.
Definir os
períodos.

b. Clicar em Ativar.

Para salvar as informações serem inseridas, clicar no botão Salvar mudanças,
no final da página.
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Ainda no Sumário Geral, está publicado o Fórum de Notícias. Esse fórum pode
ser utilizado pelo professor como um quadro de avisos da disciplina.

Obs.: Lembre-se que para realizar a edição da sala virtual, é necessário clicar em
Ativiar edição (parte superior direita da tela).

4.4.1 Editar o fórum de notícias
Configurar

a

Mover a atividade ou recurso

atividade ou recurso

para outro espaço da sala

para

virtual.

grupos.

utilização

Pode-se

por

ocultar,

duplicar e excluir o
Ao clicar em
,
pode-se alterar o título
do
Fórum
para
Notícias
–
Mural
interativo. Ao final da
digitação
do novo
nome, teclar Enter.

Fórum, como também,
como também, movê-lo
para a direita, aplicando
um recuo.
Mover para a direita.

Obs.: Essas opções estão presentes em todas as atividades e recursos
existentes no Moodle.

Ao ser selecionada a opção Editar configurações, pode-se definir algumas
funcionalidades do Fórum:
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FÓRUM DE NOTÍCIAS: utilizado como quadro de avisos.

a.
No tópico Nome
do Fórum digite o
título da atividade.
.

b. Em Descrição digitar
um texto que informe
ao aluno o objetivo
deste recurso – publicar
notícias
relativas
à
disciplina ou curso.

c. Clicar no botão Salvar e voltar ao curso. Caso queira somente visualizar o
que foi alterado, clicar em Salvar e mostrar.

Orientações para a participação no fórum, isto é, neste caso, publicação de avisos
ou informações. Para responder ao fórum, é necessário Acrescentar um novo
tópico ao fórum:
a. Localizar na sala virtual o Fórum de notícias e clicar no nome.
Exemplo:

b. Na página visualizada, Clicar em
Acrescentar um novo tópico.
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Na próxima página:

c. No tópico Novo tópico
de discussão digitar em
Assunto um título e digitar
a Mensagem desejada.

d. Para adicionar arquivos
como imagens: clicar em
Arquivos, selecionar o desejado
e enviar.

e. Após ter acrescentado a notícia no
fórum, clicar em Enviar mensagem ao
fórum.
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SEGUNDA PARTE

ATIVIDADES E RECURSOS
A publicação e organização de conteúdos e atividades podem ser feitos por meio
das opções: Atividade e Recurso. Essas opções serão visualizadas após se
ativar a edição da sala virtual, clicar em Adicionar uma atividade ou recurso.

ATIVIDADE – é o conjunto de ferramentas de comunicação e discussão

1.

que permite a proposição de atividades individuais ou coletivas pelo professor.

Serão apresentados a seguir alguns desses recursos:

1.1 Bigblue ButtonBN
Esta

ferramenta

permite

a

realização

de

uma

web

conferência.

c. Caso os itens referentes ao tópico não estejam
visíveis, clicar em palavra Participantes.

a. Selecionar Bigblue ButtonBN e clicar em Adicionar.

b. No tópico de Configurações
Gerais, é preciso definir o
nome
da
atividade
de
webconferência.

d. No tópico de Participantes é
possível definir a participação
dos usuários.

e. No tópico Agendar para sessões é
possível definir a data e hora da atividade.
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g. Após fazer as alterações, no final da página, clicar em Salvar e voltar ao
curso.

1.2 Chat
a. Em Atividades, selecionar a opção Chat e clicar em Adicionar.
b. Em Nome desta Sala, atribuir um título.
c.

Em Descrição, digitar o enunciado da atividade ou informações sobre o bate-

papo.
d. Em Sessões de chat, especificar a data.

Obs.: Lembrar que para visualizar as opções de configuração é preciso clicar
sobre o título da opção, neste caso, Sessões de chat.

e. Observar que em Sessões de chat é possível definir, por exemplo, que o chat
irá acontecer uma vez por semana, desse modo, não será necessário criar a cada
semana um novo chat.

f.

Pode-se definir também que as sessões dos chat serão salas. É importante

que isso seja feito, pois todas as mensagens trocadas ficarão armazenadas.
Observar cada alternativa.
g. Ao final da página clicar em Salvar e voltar ao curso.

Obs.: Observar que o formulário para a proposição das atividades possuem
campos comuns e outros campos específicos que são relativos à
funcionalidade de cada atividade.
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1.3 Diário
O Diário é uma atividade que pode ser proposta pelo professor para que aluno
registre, ao longo da disciplina ou curso, suas reflexões, dúvidas e inquietações
sobre determinado assunto. O Diário possibilita uma maior interação entre aluno
e professor, possibilitando orientações individuais, podendo, inclusive, ser
avaliado através de nota.

a. Clicar em Adicionar Atividade ou Recurso.
b. Clicar em Diário.
No tópico Geral
deverá

ser

inserido o Nome
do diário e a
Questão

c. Digitar a proposta de atividade.

do

diário.
d. Em Configurações de Módulos é importante
selecionar em Visível a opção Mostrar, caso
contrário não estará disponível aos participantes.
e. Recomenda-se não alterar a
Modalidade

de

grupo

se

a

atividade não estiver direcionada
para pequenos grupos.

Os demais tópicos, no
momento, não necessitam
de alterações.

Para salvar, ao final da página, clicar em Salvar e voltar ao curso.
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1.4 Fórum
Ferramenta de comunicação assíncrona. Permite que os participantes do curso
discutam sobre algum tema ou assunto proposto em tempos diferenciados e
espaços distintos. Por ser uma ferramenta de comunicação assíncrona, não exige
conexão simultânea dos participantes ao ambiente da sala de aula virtual.

Na atividade de Fórum há possiblidade de diversas configurações, as mensagens
são visualizadas em diversos formatos e podem incluir anexos. Os participantes
tem a opção de receber cópias das novas mensagens via e-mail (assinatura) e os
professores, de enviar mensagens ao fórum com cópias via e-mail a todos os
participantes.

Como utilizar a ferramenta Fórum:
a. Em Adicionar uma atividade ou recurso, selecionar a opção Fórum e
clique em Adicionar.

No tópico Geral:
b. Em Nome do Fórum,
atribuir um título.
c.

Em Descrição, digitar

o enunciado da atividade. É
importante que a proposta
tenha uma problematização e
não se limite a uma pergunta que induza respostas simples. Utilizar os
recursos de edição e formatação para que o texto seja visualizado com
destaques e que possa ser enriquecido com vídeos e imagens.

d. Em Tipo de Fórum, definir qual o tipo de fórum que será utilizado:
o Discussão simples: único tópico em uma única página, utilizado em
discussões breves com foco em uma temática bem delimitada
o Fórum geral: todos os participantes podem iniciar novo tópico ou novos
tópicos, isto é, novas discussões. Todos podem responder as
mensagens
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o Cada usuário inicia apenas UM NOVO tópico: cada participante
poderá iniciar apenas um novo tópico, mas todos podem responder
livremente, sem limites de quantidade de novas mensagens. Desse
modo, cada participante pode apresentar um tema a ser discutido e ainda
atuar como moderador da discussão.
o Fórum Perguntas e Respostas: após publicar a sua mensagem, cada
participante poderá ler e responder as mensagens enviadas ao fórum.

e. Em Anexos e contador de
Palavras:

definir

o

Tamanho

máximo

do

arquivo a ser anexado e o
Número

máximo

de

arquivos anexados, observar que o participante pode anexar até no
máximo 100 arquivos.
f. Na opção Mostrar contagem de palavras pode-se especificar se a
contagem de palavras de cada post deve ser exibida ou não.

g. Assinatura e monitoramento,

É

importante

ativar

a

opção

Monitorar a leitura do fórum,
assim,

o

professor

poderá

identificar as mensagens já lidas e
as não lidas.
h. Em Avaliações pode-se definir
atribuir uma nota a atividade.
Se esse for o caso, pode-se
ainda definir se essa nota será
a consequência das médias das
avaliações, a avaliação máxima entre outras opções.
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Se for definido um tipo agregado de avaliação, a opção
Escala estará disponível, podendo ser atribuído um valor
à atividade.

Pode-se definir ainda o período em que a atividade de fórum será avaliada.

o Em Configurações comuns de módulos definir se a atividade estará visível
para o aluno, como já informado anteriormente.
o Para finalizar a configuração da atividade, na final da página, clicar no botão
Salvar e voltar para o curso.

1.5 Glossário
O glossário permite aos participantes da disciplina criar dicionários de termos
relacionados com a disciplina, bases de dados documentais ou de arquivos,
galerias de imagens ou mesmo links que podem ser facilmente pesquisados.

1.6 Tarefa

A atividade de Tarefa permite que se proponham atividades e que sejam
encaminhadas ao professor para avaliação. As atividades podem ser avaliadas
com atribuição de nota ou conceito e comentários.

45

a. Em Adicionar uma atividade ou recurso, Em Recurso, selecionar a opção
Tarefa e clicar no botão Adicionar.
b. Em Nome da Tarefa, dar
um título para a atividade.
o

.
c. Em Descrição, digitar o
enunciado da atividade.

o
o
o
o
o

d. Se desejar anexar um arquivo,
os procedimentos já são
conhecidos.

d. Em Disponibilidade, definir, se for o caso, o período para a realização da
atividade.

e. Em Tipos de envio:
A tarefa pode ter dois tipos de envio: Texto online e Envio de arquivos.

No Texto online, o aluno realiza a
atividade em Tarefa, na sala virtual. Já
em Envio de arquivos, a atividade será
realizada em um aplicativo e o arquivo
enviado ao professor pela sala virtual.
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f. Se a opção for Envio de
arquivos,

definir

quantos

arquivos poderão ser enviados.

g. Tamanho máximo
do arquivo a ser
enviado 8Mb.

o Tipos de Feedback:
h. Ao ser configurado Comentários
de feedback, o professor poderá
inserir comentário sobre a avaliação.

i. Se

habilitado,

encaminhar

o

arquivo

professor
corrigido

poderá
com

observações sobre a tarefa avaliada. Esses
arquivos poderão ser em documentos com
comentários ou feedback de áudio.
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j. Em Configurações de Envio é
possível definir algumas regras da
atividade.

Verificar

as

opções

existentes.

k. É importante Habilitar as
Notificações, assim é possível
monitorar

as

postagens

realizadas pelos alunos, como
as em atraso.



Em Nota, poderá ser atribuída uma nota para a atividade.



Em Configurações comuns de módulos, a atividade poderá ser deixada
visível. Não organizar a sala por grupos.

 No final da página, clicar em Salvar e voltar para o curso.

2.

RECURSOS

Em Recursos, as opções permitem a publicação de conteúdos em diferentes
formatos como também a organização do material em pastas.

2.1 Arquivo:
Possibilita que um arquivo seja publicado na sala virtual. O arquivo poderá ser
exibido na mesma janela do curso ou em outra janela.


Em Adicionar uma atividade ou recurso, na opção Recurso, selecionar
Arquivo e clicar em Adicionar.
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Em Nome, nomear o arquivo, indicar um nome que tenha relação com o
conteúdo.



Em Descrição, acrescentar informações sobre a temática, permitindo que
o aluno tenha ciência do conteúdo antes de acessá-lo.



Em Selecionar arquivos,

Clicar em Adicionar



Na janela File Picker, clicar em Enviar um arquivo.



Em seguida, clicar no botão Procurar.



Selecionar o arquivo e clicar no botão Abrir.



Na tela seguinte, clicar em Enviar este Arquivo.



O ícone do arquivo será visualizado.

Em Aparência, existem algumas possibilidades de visualização do arquivo:

Embed: incorpora um arquivo de texto (pdf), página
web, vídeo ou som. Se essa opção for selecionada,
na parte inferior da tela aparecerá o texto informado
em Descrição.
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Forçar Download: o
usuário

fará

o

download do arquivo
para o computador.
Abrir: o arquivo será
aberto, no navegador,
na mesma janela da
sala virtual.
Em uma janela popup:

o

arquivo

será

aberto em uma nova
janela do navegador.

Em Configurações comuns de módulos, como já informado o recurso pode ser
publicado na condição de visível ou oculto.

Na final da página, clicar no botão Salvar e voltar para o curso.

2.2 Página

Em Adicionar uma atividade ou recurso, em Recurso, selecionar a opção
Página e clicar no botão Adicionar. No item Nome: nomear a página, por
exemplo, com um nome que identifique o conteúdo que será publicado.
No item Descrição, digitar as informações sobre o conteúdo que será publicado,
assim, antes de acessá-lo, o aluno terá a possibilidade de conhecer a temática da
Página.

Em Conteúdo da Página, publicar toda a informação referente ao tema, lembrar
que se pode utilizar recursos de formatação e edição com inserção de imagens,
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vídeos e links. Esse recurso é utilizado para a apresentação de conteúdo ou
outras orientações necessárias ao desenvolvimento de um curso.

Em Aparência define-se o nome da
Página estará visível, como também,
a descrição realizada.

Clicar em Salvar e voltar ao curso.

2.3 Pasta

Essa opção permite ao professor publicar um número de arquivos e organizá-los
em uma pasta única. O processo de enviar os arquivos é o mesmo apresentado
no item Arquivo.

2.4 Rótulo
A função do recurso de Rótulo é inserir um pequeno texto, isto é, um rótulo na
sala virtual. Esse texto pode ter por objetivo descrever uma atividade, informar
sobre o conteúdo publicado no tópico, por exemplo, apresentar antes de cada
atividade proposta o objetivo ou ainda apresentar informações relevantes para o
desenvolvimento da atividade. O Rótulo pode conter textos, imagens, animações,
links (para arquivos ou páginas web).


Em Adicionar uma atividade ou recurso, em Recurso, selecionar a opção
Rótulo e clicar no botão Adicionar.

Obs.: As opções de configuração do Rótulo já foram apresentadas, é importante
destacar que o que se altera é a funcionalidade do recurso.
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2.5 URL
Permite que link web seja publicado no curso. Atenção: ao utilizar textos,
imagens e vídeos da internet é necessário verificar se existem restrições aos
direitos autorais.


Em Adicionar uma atividade ou recurso, em Recurso, selecionar a

opção URL e clicar no botão Adicionar


Nomear o link



Digitar o endereço web em URL externa.



Inserir uma descrição sobre o link.



Em Aparência, se desejar alterar, selecionar a desejada



Clicar no botão Salvar e retornar para o curso.
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