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UNIDADE 2  BLOCOS, EDIÇÃO E
RECURSOS
Nesta unidade, você conhecerá as possíveis divisões da tela do Moodle, os blocos
existentes e suas finalidades. Em seguida, conhecerá os ícones de edição e, por fim, você
aprenderá a acrescentar recursos de diversos tipos de mídia no Moodle. Dessa forma,
esperamos que você possa organizar o ambiente virtual da sua disciplina e deixálo mais
atrativo e interessante.

2.1 CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE SUA
DISCIPLINA
No momento em que uma disciplina passa a ser ofertada no Moodle, seu espaço
se apresenta praticamente vazio. A única coisa que você verá é um Fórum de notícias na
parte central da tela, como mostra a Figura 2.1.

Figura 2.1  Espaço vazio de uma disciplina no Moodle
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Portanto, a partir de agora, vamos apresentar os blocos e os recursos necessários
para começar a preencher esse espaço vazio, ou seja: dar vida ao seu ambiente virtual de
ensino e aprendizagem (AVEA)!
Para começar, é importante saber que esta página pode ser dividida em três partes
1
verticais, as quais chamamos de 
frames 
.
Os 
frames 
dividemse em: esquerdo, direito e central, como você pode ver na
Figura 2.2.
Figura 2.2  
Frames 
possíveis na página de uma disciplina no Moodle.

Os 
frames 
esquerdo 
e 
direito 
são reservados para “encaixar” os blocos de
“utilidades”, que são como pequenas caixas onde você encontrará atalhos e alguns itens
úteis para a organização da disciplina.
O
frame 
central 
é o espaço onde serão colocados os textos, as imagens, os 
links
,
as atividades, enfim, todo o material de estudo e avaliação dos seus alunos.
Caso o curso não tenha uma organização padrão, você deverá organizar o seu
ambiente virtual da forma como achar mais prático. Para organizar essa divisão, você
deve clicar em 
Ativar edição
, opção que aparece no canto superior direito da tela, como
Frame
, em inglês, quer dizer “quadro” ou“moldura”. O termo é utilizado para nomear cada um dos quadros ou
imagens fixas de um produto audiovisual. Num filme, por exemplo, cada uma das fotografias, que
sequenciadas produzem a ideia de movimento, é chamada de 
frame
. No caso do Moodle, como você já viu, os
frames 
são as possíveis divisões da página de uma disciplina.
1 
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mostra a Figura 2.3.
Figura 2.3  Ativar edição

Em seguida, escolha os blocos que você quer que apareçam ou no lado direito ou
no lado esquerdo do 
frame
central, que é o da programação.

Observe que é possível deixar alguns blocos no 
frame da direita e outros no
frame 
da esquerda. No entanto, isso pode poluir demais o ambiente virtual da sua
disciplina. Sendo assim, recomendase que você utilize somente um desses 
frames e
não escolha muitos blocos para encaixar nele. Ou seja, escolha somente os blocos que
lhe pareçam realmente úteis.
Mas, para que você possa tomar essa decisão, será necessário conhecer esses
blocos, não é?! Por isso, vamos tratar dele na próxima seção.

2.2 OS BLOCOS DO MOODLE2
Assim que você ativar a edição da página (Figura 2.3), você verá, à esquerda da
tela, uma caixa com os blocos que podem ser escolhidos para aparecer na página inicial,
2 

Se você não conhece nada do Moodle, pode ser aborrecido apreender todas essas explicações sem
testálas. Então, se possível, acesse o ambiente virtual da sua disciplina e, durante a leitura deste material,
pare para identificar e testar o que descrevemos aqui. Fazer isso certamente facilitará a sua compreensão e
também memorização.
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como mostramos na Figura 2.4.

Figura 2.4  Opção Blocos

É importante que você saiba que existem mais de 20 blocos disponíveis no
Moodle. Portanto, escolha somente aqueles que realmente serão úteis para você e para
seus alunos.
Depois de escolhêlos, você poderá movimentar cada um deles e encaixálos, da
maneira como preferir, no 
frame da direita ou da esquerda, (o 
frame central é
exclusivamente usado para recursos como atividades, fóruns, material didático, entre
outros) bem como movêlos para cima ou para baixo.
Para fazer isso, basta clicar com o mouse sobre o símbolo
de cada bloco e,
sem soltar o botão, arrastá lo para onde você quiser. Mas não é só isso, você pode
também minimizálos ou deixálos na lateral da página, utilizando os ícones
,
conforme podemos visualizar na Figura 2.5. Nesse exemplo, a navegação está
minimizada no 
frame
da esquerda e o calendário está na lateral.
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Figura 2.5  Opção Blocos

Como estamos trabalhando a partir das noções básicas do Moodle, nos fixaremos
nos itens mais úteis e práticos em um primeiro momento. Portanto, para que você possa
fazer suas escolhas, apresentaremos alguns dos blocos mais utilizados existentes do
Moodle.

2.2.1 Bloco Administração
Este bloco permite que você faça o gerenciamento e o acompanhamento da
disciplina.
Figura 2.6  Bloco Administração
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Destacamos a seguir algumas das suas principais funções:
● ativar edição: 
permite editar a página (mesma função que existe no canto superior
direito da página);
● editar configurações: 
serve para definir como você irá ministrar o curso, de
3
acordo com alguns formatos disponíveis 
. Permite definir a data de início e de fim
da disciplina, se as notas ficarão visíveis, se a disciplina já está pronta para que os
alunos a acessem, o tamanho máximo de 
upload 
(o tamanho máximo dos arquivos
que você quer postar) etc;
● conclusão de curso: 
permite atribuir alguns requisitos e condições para que o
curso seja concluído;
● notas: 
essa opção permite que você visualize o bloco de notas na forma de
relatório – que pode ser geral ou por usuário – e realize a transposição das notas
dos alunos para o sistema acadêmico. Na parte de 
Categorias e itens
, você
4
poderá editar as ponderações necessárias para que o Moodle calcule as médias
dos alunos automaticamente.
● importar: 
é possível que você já tenha ofertado um determinado curso e queira
aproveitar o material do semestre anterior no atual. A importação serve exatamente
para isso: você poderá trazer o conteúdo da disciplina anterior para a do semestre
atual.

2.2.2 Bloco Atividade recente
3 

Toda disciplina criada é originalmente ofertada no formato de Tópicos. É possível modificar esse formato
para, por exemplo, semanal.
4 
Esse é um excelente recurso é para otimizar o seu fluxo de trabalho. Trataremos dessa questão, que diz
respeito às ponderações para o cálculo automático de médias, na Unidade 4.
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Este bloco monitora as atividades postadas recentemente pelos alunos. Ou seja,
sempre que um aluno postar uma atividade, um “aviso” ficará visível tanto para o
professor como para os demais participantes. Entretanto, somente o professor poderá ter
acesso e visualizar a atividade pronta.
Figura 2.7  Bloco Atividade recente

2.2.3 Bloco Atividades
Este bloco funciona como os atalhos que costumamos deixar na área de trabalho
do nosso computador, ou seja, ele permite que cheguemos com maior facilidade ao que
queremos (recursos, questionários, tarefas, fóruns).

Figura 2.8  Bloco Atividades

2.2.4 Bloco Calendário
O calendário é um recurso muito interessante, tanto para a organização do
professor quanto para a organização dos alunos. Isso porque, sempre que uma atividade
for “aberta”, ela será automaticamente adicionada ao calendário. Além disso, você pode
utilizar o calendário para, por exemplo, adicionar eventos, alertar os alunos sobre um
documentário interessante que vai passar na TV, sobre uma palestra importante que vai
acontecer ou sobre um congresso.
Figura 2.9  Bloco Calendário
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2.2.5 Bloco links para seções
Este bloco é mais usado quando a página do ambiente virtual é muito extensa. Ele
oferecerá atalhos que direcionarão o aluno para o tópico desejado.
Figura 2.10  Bloco Links para seções.

2.2.6 Bloco mensagens
Este bloco permite que você visualize todas as mensagens que lhe forem
enviadas, independente de serem relativas à disciplina do ambiente virtual em que você
está ou não.
Figura 2.11  Bloco Mensagens

Na visualização, constará o nome da pessoa que enviou a mensagem e o número
de mensagens enviadas por ela. Se você clicar no nome, será direcionado para o perfil
dessa pessoa. Se clicar no número de mensagens, você poderá ver a(s) mensagem(s)
enviadas por ela.

2.2.7 Bloco Participantes
Este bloco permite visualizar todos os participantes da disciplina na qual se está,
bem como o último acesso de cada participante.
Figura 2.12  Bloco Participantes
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2.2.8 Bloco Pesquisar nos Fóruns
Este bloco permite que você faça uma busca, a partir de palavraschave, nos
Fóruns da disciplina.
Figura 2.13  Bloco Pesquisar nos Fóruns.

2.2.9 Bloco Próximos eventos
Assim como o 
Calendário
, que vimos anteriormente, este bloco é um recurso
muito interessante, tanto para a organização do professor quanto para a organização do
aluno.
Neste bloco é possível visualizar, em formato de tópicos, os próximos eventos, ou
seja, tudo o que tem data para acontecer. Além disso, ele pode ser utilizado para criar
eventos pessoais, ou seja, pode ser usado como uma agenda pessoal.
Figura 2.14  Bloco Próximos eventos

Repare que ao criar um evento do curso, todos os participantes poderão
visualizálo; ao criar um evento do usuário, apenas o usuário que o criou poderá
visualizálo. Fique atento quanto a essa distinção.

2.2.10 Bloco Registro de Frequência
Esse bloco funciona como a “chamada” que o professor usa em sala de aula.
Nesse espaço é possível registrar, por exemplo, presenças, ausências, chegadas
atrasadas e faltas justificadas.
É uma excelente ferramenta para o aluno, que poderá acompanhar suas faltas, e
para o professor, que rapidamente poderá visualizar um relatório e, ao final do semestre,
ele saberá facilmente quais são os alunos com frequência insuficiente.
Figura 2.15  Bloco Registro de Frequência
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2.2.11 Bloco Usuários online
Este bloco permite que professor e alunos saibam quem está conectado em um
determinado momento, nessa disciplina.
Figura 2.16  Bloco Usuários Online

Agora que você já conhece alguns dos blocos mais importantes, já 
pode definir
quais serão disponibilizados no AVEA da sua disciplina. Na próxima seção, você
conhecerá os ícones de edição existentes no Moodle e aprenderá a função de cada um
deles. Acompanhe!

2.3 ÍCONES DE EDIÇÃO
Sempre que a edição for ativada, alguns símbolos ficarão visíveis para quem
estiver editando a página. Esses símbolos permitem que você edite recursos, atividades,
blocos e tópicos que foram disponibilizados, da seguinte maneira:
●

 este ícone serve para arrastar algum recurso de uma posição para outra;

●

 este símbolo quer dizer que você pode editar algo. Normalmente está ao lado
de um título (de atividade, recurso). Ao clicar nele, você pode editar, mas ao
término deve dar um “enter”;

●

 este ícone é usado para destacar o tópico que está sendo estudado em
determinado momento.

●
●

 este ícone serve para edição, normalmente de tópicos.
 este ícone também é para edição, mas das atividades. Ao clicar em
edição aparecerão algumas opções de edição conforme figura abaixo :
Figura 2.17  Edição de atividades
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●


movimenta o recurso no sentido da seta;

●

 
o símbolo do “olho” pode aparecer de duas maneiras: aberto ou fechado.

Quando você deixálo aberto, o conteúdo em questão ficará visível para os
estudantes. Consequentemente, se o olho estiver fechado, o conteúdo ficará oculto
para seus alunos.
●
●


duplica uma atividade exatamente com a mesma configuração.

 clicando neste símbolo, podese atribuir para algum participante alguma das
seguintes funções:
Figura 2.18  Atribuir papéis

●

 este ícone serve para que você possa apagar algum recurso. No entanto, o
que será apagado é o recurso ou a atividade e não o arquivo que está salvo no
diretório5 
do seu AVEA. Por exemplo: se você criou uma atividade onde há um link
para um arquivo PDF que deve ser lido pelos alunos e você decidir apagar a
atividade para elaborar uma outra, somente a atividade será apagada, pois o
arquivo PDF continuará salvo no diretório do seu ambiente virtual.

Ele funciona como um 
pen drive
.

5
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Existe um outro ícone que, embora não seja de edição, é muito importante.
Tratase do ícone de ajuda
: sempre que ele aparecer ao lado de algum item,
quando você clicar nele aparecerá uma explicação sobre o item. Nem todos estão
traduzidos para o português, mas, caso você não saiba inglês, é possível contar
minimamente com a ajuda do 
Google Tradutor
.

Agora que você já conhece os blocos mais importantes disponíveis no Moodle e os
ícones de edição, é hora de nos focarmos no que pode ser feito no 
frame 
central da tela.
Essa área pode ser utilizada para editar textos na programação, para acrescentar
recursos e para disponibilizar atividades. Então, na próxima seção, veremos como
acrescentar recursos no ambiente virtual de sua disciplina.

2.4 ACRESCENTANDO RECURSOS NO MOODLE
Podemos entender por 
recurso
, textos e arquivos que podem ser disponibilizados
para que o aluno amplie seus conhecimentos. Ou seja, um recurso pode ser um arquivo
pdf ou Word, uma apresentação de PowerPoint, um vídeo, um arquivo de áudio , uma
imagem, bem como um 
rótulo 
que não precisa necessariamente de um arquivo (pode ser
digitado diretamente no Moodle).
O Moodle suporta diferentes tipos de recursos e permite que você insira quase
qualquer tipo de conteúdo da web no AVEA da sua disciplina. Ao clicar em 
Adicionar
uma atividade ou recurso, 
como mostra a Figura 2.19 
, você verá algumas opções,
como mostra a Figura 2.20.

Figura 2.19  Acrescentar recurso
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Figura 2.20 – Adicionar uma tarefa ou recurso

A seguir, você entenderá para quê servem algumas dessas opções.

2.4.1 URL
Este tipo de recurso permite ligação a qualquer página 
web 
ou arquivo disponível
no seu diretório. Para criar um 
link 
para um arquivo ou para um 
site 
no seu AVEA, os
principais passos a seguir são:
1.

Clique em 
Ativar edição
.

2.
Clique em 
Adicionar uma atividade ou recurso 
e escolha a opção 
URL
. Em
seguida, clique em adicionar.
3.

Crie um nome para esse recurso, procurando ser objetivo.
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4.
Em 
Descrição
, informe 
de que se trata o arquivo ou o 
site 
que você quer mostrar
ao aluno.
5.

Em
Conteúdo
, você tem duas opções:
● digite o endereço da 
web 
que você deseja; ou
● clique em 
escolha um link, por meio do qual você será direcionado para o
seu diretório. Do lado direito do arquivo que você quer disponibilizar, clique
em 
escolher
.

6.
Em 
Aparência
, você pode escolher entre as seguintes possibilidades de abertura
da página indicada:
● Automática
 A melhor opção de exibição para a URL é automaticamente
selecionada;
● Embed
 A URL é exibido dentro da página, abaixo da barra de navegação em
conjunto com a descrição da URL e todos os blocos.
● Abrir
 Somente a URL é exibida na janela do navegador.
● Em 
popup
 A URL é exibida em uma nova janela do navegador sem menus nem
barra de endereços.
Recomendamos a abertura do recurso em uma nova janela, pois assim a página
da disciplina será mantida e o aluno poderá visualizála quando quiser, sem perder,
também, a visualização do 
site
/arquivo.
7.

Na opção 
Configurações comuns de módulo
, você pode optar por mostrar ou

ocultar a informação para os alunos nesse momento. Posteriormente, caso tenha
escolhido a opção 
ocultar
, você poderá utilizar o ícone do olhinho para liberar o recurso.
8.

Salve:
● se você clicar em 
Salvar e voltar ao curso
, você será remetido para a página

inicial de seu AVEA e terá a possibilidade de editálo caso não tenha ficado como o

esperado;
● se você clicar em 
Salvar e mostrar
, você verá como ficou disponibilizado esse

recurso e também poderá alterálo clicando em 
Atualizar recurso
, no canto
superior direito.

2.4.2 Pasta
O recurso 
Pasta 
permite disponibilizar diversos arquivos relacionados em uma

única pasta. Esse recurso é útil quando há vários arquivos para serem disponibilizados
com uma mesma função, como é o caso de uma Biblioteca Virtual. Dessa forma, o seu
AVEA não ficará poluído, com diversos 
links 
para o aluno clicar: tudo ficará organizado
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em uma única pasta.

2.4.3 Rótulo
Esse recurso permite que pequenos textos digitados no Moodle, imagens ou
vídeos fiquem visíveis no AVEA. Ou seja, não será criado um 
link 
que remeterá a outra
página; a visualização será incorporada na própria página principal.
Para visualizálo melhor, observe a imagem 2.21:
Figura 2.21  Visualização de um vídeo inserido por rótulo

Você quer aprender a fazer isso? Então, vamos lá!
Para fazer um 
rótulo apenas com texto
:
1.

Na página principal, ative a edição, clique em 
adicionar atividade ou recurso, em

seguida selecione o recurso
2.


e clique em 
Adicionar.

Digite o texto do rótulo.

3.
Em configurações comuns de módulos, defina se você quer deixálo visível ou
oculto.
4.

Salve.
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Para fazer um 
rótulo com imagem ou mídia
:
1.

Na página principal, ative a edição, clique em 
adicionar atividade ou recurso em

seguida selecione o recurso

, clique em 

Adicionar.

2.

Digite um texto para contextualizar ou explicar a imagem.

3.

Na barra de ferramentas, clique 
imagemou 
vídeo,
como você vê na Figura 25 .
Figura 2.22 

Inserir imagem em um rótulo

4.
Se imagem
, escolha, no seu diretório, a imagem a ser inserida e digite um texto
alternativo (não se preocupe com esse texto, pois apesar de o seu preenchimento ser
obrigatório, ele não ficará visível). Por fim, clique em 
OK
.
Se mídia
, nesse momento, você deverá ter um código gerado pela ferramenta/
recurso 
online 
onde a imagem/vídeo foi gerada ou está disponível.
Por exemplo, para disponibilizar um vídeo do 
YouTube
, depois de acessar o 
site
do YouTube e escolher um vídeo, clique abaixo do vídeo em 
Compartilhar 
(
Share
, em
6
inglês). Uma caixa se abrirá com um código de compartilhamento. Copieo . Em seguida,
coleo abaixo do texto que você digitou na caixa de texto do rótulo no Moodle.
5.

Defina se você quer deixar o rótulo visível ou oculto.

6.

Salve.

Tome cuidado com as dimensões de sua imagem, pois elas podem ficar
com um tamanho inadequado para a visualização. Se isso ocorrer, você poderá
atribuir novas dimensões no passo 4 (em altura e largura), fazendo uso de uma
Existem diversos recursos 
online 
que geram códigos, como este do exemplo do 
YouTube
.

6
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simples regra de três.

Agora que você conhece alguns blocos, aprendeu a editar e também a acrescentar
recursos, certamente já terá bastante autonomia para montar o AVEA da sua disciplina.
Lembramos que aqui foram apresentadas somente as opções mais utilizadas.
Porém, nada impede que você aprofunde seus conhecimentos, clicando nos ícones de
ajuda ou buscando respostas no mais variados tutoriais disponíveis na internet.
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