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 1. Pedido de disciplina 

Quem não tiver ainda uma disciplina no moodle, deverá primeiro aceder ao moodle e depois pedir 

para serem criadas as repetivas disciplinas que necessita. 

 

 

Preencher o seguinte formulário e se calhar avisar o nosso colega Sílvio, por email, que fez o pedido 

 

 

  



 Usar o moodle  2020

 

2 2020@Carla Estrela Rêgo 

 

 2. Registo de alunos 

Para não ter problemas com o registo dos alunos, sugiro que  edite as configurações

 

Depois de selecionada a opção, aparecem várias opções mais perto do final da página em Acesso de 

 escolhe que permite Visitantes e poderá atribuir uma senha. Essa senha deverá ser visitantes

fornecida aos alunos da disciplina.  

 

Deste modo os alunos podem aceder ao moodle como visitantes. Precisando só da senha definida 

no passo anterior. 

 

Agora vamos começar a colocar o conteúdo na disciplina. 
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 3. Ativar o modo de edição 

 

 

Ficando o ecrã com o seguinte aspeto, em frente a cada campo existe uma barra de ferramentas. 

 

 

 

 4. Alterar o nome do tópico 

Neste exemplo, temos a disciplina organizada por tópicos. Poderá substituir o nome tópico pelo 

nome do módulo ou de determinado conteúdo, para isso carrega em  Editar Sumário
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No ecrã seguinte, para escrever novo nome na secção deve retirar o visto de Usar o nome 

. predefinido da secção

 

Escrever novo nome e gravar alterações. 

 

 

 5. Adicionar nova atividade 

Para adicionarmos nova atividade deverá carregar em  + Adicionar uma atividade ou recurso.

Aparece nova janela com várias atividades e recursos. 

Usa a barra de scroll para procurar a atividade desejada. 
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 5.1. Adicionar uma ficha de trabalho 

Esta ferramenta permite o professor colocar a ficha de trabalho ou documento que pretende que o 

aluno trabalhe. O aluno irá descarregar a ficha para o seu computador e realizar. 

Depois de escolher o recurso irá aparecer a janela seguinte e preenche a do Ficheiro  Designação 

ficheiro e   descrição

 

Para adicionar o ficheiro ou arrasta o ficheiro (ficha de trabalho) que pretende para a zona da seta 
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Se tiver dificuldades poderá usar a opção … Adicionar ficheiro

 

 

 

 

 

Aparece a janela seguinte e escolhe a opção  enviar ficheiro

 

Sendo a janela atualizada. Escolhe a opção , e abre o explorador do Windows para escolher ficheiro

poder adicionar procurar o ficheiro e adicionar. 
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Depois de escolher o ficheiro, carrega no botão  Enviar este ficheiro

 

Por último, gravamos as alterações e voltamos à disciplina 

 

 

Depois de adicionada a ficha. Precisamos de criar a possibilidade dos alunos enviarem a ficha 

realizada. Carregamos novamente em  Aparece nova janela + Adicionar uma atividade ou recurso.

com várias atividades e recursos. Usa a barra de scroll para procurar a atividade desejada. 
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 5.2. Adicionar a possibilidade do aluno enviar a resolução da ficha de trabalho – Adicionar um 

ficheiro 

Esta ferramenta permite o aluno enviar um ou mais ficheiros.  

 

Podemos começar por escrever o nome do trabalho como “ Envio da Ficha de Trabalho…” 

Poderá definir data e hora para aceder a este trabalho e . No data limite para submeter o trabalho

, poderá aumentar, de acordo com a necessidade de enviar um ou mais número máximo de ficheiros

ficheiros para o professor. No final carrega no botão Gravar alterações e regressar à disciplina. 

Deste modo ficamos com a ficha que pretendemos que façam e por baixo a possibilidade de 

submeter a resolução da ficha 

 

 

Bom trabalho  

 

 


