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Para editar uma disciplina ou a página principal, é necessário entrar-se em Modo de 
edição. Depois de realizadas as alterações pretendidas, o administrador ou o professor 
deve regressar ao Modo normal. 

No Modo de edição, próximo de cada bloco, de cada actividade ou de cada recurso, são 
mostrados pequenos ícones que permitem editar, mover ou apagar esse componente. 

 
Figura 54 - Página principal em Modo Normal e em Modo de Edição 

 

 
Figura 55 - Ícones do Modo de Edição 
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ACTIVAR O MODO DE EDIÇÃO NUMA DISCIPLINA OU NA  PÁGINA PRINCIPAL 
 

 
Figura 56 –Activar o Modo de edição numa disciplina 

 

FAZER ALTERAÇÕES NO MODO DE EDIÇÃO 

No essencial, NO Modo de edição é possível realizar as duas seguintes tarefas: 

���� Editar as actividades e os recursos 
As actividades e os recursos da página principal ou dum curso podem ser alteradas, 
indentadas(deslocadas para a esquerda ou para a direita), escondidas ao utilizador ou 
removidas. 

���� Editar os blocos visíveis. 
Por cada bloco é possível alterar a sua posição, escondê-lo, apagá-lo ou definir os 
cargos que podem utilizá-lo. No canto inferior direito da página, no bloco Blocos, é 
ainda possível adicionar novos blocos. 

 

ADICIONAR UMA ACTIVIDADE OU UM RECURSO 

ADICIONAR UMA ACTIVIDADE OU UM RECURSO 

11..  Clique Activar modo edição. 

22..  No bloco Menu principal escolha uma actividade do menu Adicionar uma 

actividade ou um recurso do menu Adicionar um recurso. 

33..  Configure a actividade que escolheu, preenchendo os campos pedidos e/ou 

seguindo as instruções. 

44..  Por fim grave as alterações. 



  CCOONNHHEECCEERR  OO  MMOODDOO  DDEE  EEDDIIÇÇÃÃOO  

 

 

Moodle para professores  

 

 
Figura 57 - Acções que é possível realizar no Modo de edição 

 

ADICIONAR UM BLOCO À PÁGINA 

ADICIONAR UM BLOCO 

11..  Clique Activar modo edição. 

22..  No bloco Blocos escolha um bloco do menu Adicionar…. 

������������   É normal que não apareçam todos os blocos listados no menu, os blocos que já 
foram colocados e não podem existir duplicados na mesma página, são 
escondidos. Se forem removidos da página, voltam a estar disponíveis. 

33..  Pode usar o ícone de configuração para alterar as propriedades do novo bloco. 

������������   No caso das disciplinas, os blocos podem ser arrastados para mudar de 
posição. Na página principal é necessário usar as setas para alterar a ordem 
dos blocos. 

 

 


