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Para editar os espaços no moodle, inserir atividades e materiais é necessário ativar a edição, clicando no  

menu  (lado superior direito da tela), opção “Ativar edição”. 

A.  Editar perfil 
1. Clique no seu nome (canto superior direito da tela) e clique em “Perfil”. 

2. Clique no menu  e selecione a opção “Modificar perfil”. 

3. No campo “Descrição” digite o texto com seu perfil profissional. 

4. No campo “Nova imagem”, arraste uma imagem ou clique em “Adicionar...”, “Selecionar arquivo...”, 

selecione sua foto e clique no botão “Abrir” e “Enviar este arquivo”. A foto deve estar no formato JPG 

ou PNG. 

5. Clique em “Atualizar perfil” para finalizar. 

B.  Enviar mensagem a todos os participantes pelo Avisos 
1. Clique no fórum “Avisos”. 

2. Clique em “Acrescentar um novo tópico”. 

3. Digite o assunto e o texto da mensagem. É possível anexar arquivo à mensagem. 

4. Clique no botão “Enviar mensagem ao fórum”. 

C.  Enviar mensagem 

5. No menu  (canto superior esquerdo), clique em “Participantes”. 

6. Selecione os participantes que você quer enviar a mensagem clicando no checkbox. 

7. No final da página, na caixa “Com usuários selecionados”, escolha a opção “Enviar uma mensagem”. 

8. No campo “Texto da mensagem” digite o texto. 

9. Clique no botão “Pré visualizar”. 

10. Clique no botão “Enviar mensagem”. 

D.  Alterar o nome do Tópico (sumário) e inserir imagem 
1. Clique em  “Editar” > “Editar tópico”. 

2. Clique para desmarcar a opção “Utilizar o nome de seção padrão” e, no campo “Nome da sessão” 

digite o título. 

3. Na barra de menu escolha o ícone “Inserir/editar imagem”. 

4. Clique em “Encontrar ou enviar uma imagem” e clique em “Selecionar arquivo...”. Selecione a imagem, 

clique em “Abrir”, “Enviar este arquivo”, “Inserir”.  

5. Clique em “Salvar mudanças” para finalizar. 
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D.  Inserir um arquivo – Link a arquivo em PDF, DOC (Word), PPT 

(PowerPoint), XLS (Excel) ou outro 
1. Arraste o arquivo diretamente para a área central ou clique em “Adicionar uma atividade ou 

recurso...”. 

2. Selecione “Arquivo”. Clique no botão “Adicionar”. 

3. No campo “Nome” digite “Texto sobre xxx”. 

6. No campo “Selecionar arquivos”, arraste o arquivo ou clique no botão “Adicionar...”, “Selecionar 

arquivo...”. Selecione o arquivo, clique em “Abrir”, “Enviar este arquivo”.  

4. No item “Exibir”, você pode escolher “Em uma janela pop-up” caso queira que o arquivo seja aberto 

em outra janela. 

5.  Clique em “Salvar e voltar ao curso” para finalizar. 

E.  Inserir uma atividade de Fórum 
1. Clique em “Adicionar uma atividade ou recurso...”. Selecione “Fórum”. Clique no botão “Adicionar”. 

2. No campo “Nome do Fórum” digite “Atividade: Fórum XX”. 

3. No campo “Descrição” digite um texto para orientar os alunos. 

4. No campo “Assinatura e monitoramento” > “Monitorar a leitura deste fórum?” escolha “Opcional”. 

5. Clique em “Salvar e voltar ao curso” para finalizar. 

F.  Inserir uma atividade Tarefa 
1. Clique em “Adicionar uma atividade ou recurso...”. Selecione “Tarefa”. Clique no botão “Adicionar”. 

2. No campo “Nome da tarefa” digite “Trabalho final”. 

3. No campo “Descrição” digite um texto com o enunciado do trabalho. 

4. No campo “Disponibilidade” > “Data de entrega” defina a data de entrega. 

5. No campo “Disponibilidade” > “Data limite”, se você aceitar receber tarefas atrasadas, indique uma 

data posterior à data de entrega. As tarefas recebidas após a data de entrega aparecerão marcadas 

como entregues com atraso. Se você não aceitar tarefas em atraso, coloque a mesma data para o 

campo “Data de entrega” e “Data limite”. 

6. Se quiser enviar um documento para o aluno com as correções ou um arquivo de áudio, por exemplo, 

no campo “Arquivos de feedback” escolha “Sim”. 

7. Clique em “Salvar e voltar ao curso” para finalizar. 

G.  Inserir link para um site (URL) 
1. Clique em “Adicionar uma atividade ou recurso...”, selecione “URL”. Clique no botão “Adicionar”. 

2. No campo “Nome” digite “Udesc”, na “URL externa”, digite “www.udesc.br”. 

3. No item “Aparência” > “Exibir”, selecione “Em uma janela pop-up”. 

4. Clique em “Salvar e voltar ao curso” para finalizar. 

H.  Inserir um Rótulo (subtítulo ou texto) 
1. Clique em “Adicionar uma atividade ou recurso...”. Selecione “Rótulo”. Clique no botão “Adicionar”. 

2. No campo “Texto do rótulo” digite o subtítulo. É possível formatar a fonte na barra de ferramentas. 

3. Clique em “Salvar e voltar ao curso” para finalizar. 


