
Objectivos: 
Aprender boas práticas no design de páginas web 
Conhecer aspectos da versatilidade do Moodle
Saber configurar o bloco “Course Menu” 

Pré-requisitos:
Deverá estar inscrito como docente numa página 
Moodle sem conteúdos. (na sessão presencial serão 
disponibilizadas páginas para os participantes)

Copiar modelos de página:

1. Aceda à página Modelo1 (http://moodle.fct.unl.pt/
pages/Modelo1) e no menu lateral “Importar este 
modelo” clique em “Backup desta página”. (Fig.1)

 
2. Guarde este ficheiro de backup no seu computador. 

3. Aceda à sua disciplina e a partir da sua pasta de 
ficheiros (disponível no “Bloco de Administração) 
importe o backup que gravou no seu computador. 
Para tal clique em “Enviar um Ficheiro” (Fig.2) 
De seguida em “Procurar” seleccione o ficheiro de 
backup no seu computador clique em “Abrir” e de 
seguida em “Enviar ficheiro”. (Fig.3)

4. Na sua pasta de ficheiros clique em “Restaurar” 
(Fig.4) De seguida é perguntado se “Tem a certeza 
que quer restaurar?” onde deve reponder que 
“Sim”. No fundo da página que se segue clique 
em “Continue”. Na página seguinte opte por “Re-
cuperar em:” “Disciplina existente, eliminando-a 
primeiro” (Fig.5) (este procedimento eliminará to-
dos os conteúdos que possam existir nesta página) 
clicando no final da pasta em “Continue”. 

Criar página web: 

5. Esta página é assim uma cópia da página modelo 
criada para esta sessão usando o formato “Tabs”. 
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  6. Para criar uma página com conteúdos active o 
modo de edição e no menu “Adicionar um recurso” 
clique em “Escrever página web”. (Fig.6)

7. Defina um nome, acrescente uma descrição e 
comece a editar a página usando o editor do Moo-
dle. 

8. Propomos que crie nesta página uma tabela cli-
cando no icon “Adicionar tabela” disponível no 
editor do Moodle. (Fig.7) Surgirá uma janela onde 
poderá definir o número de linhas e colunas (Fig. 
8). Sugerimos que opte por uma coluna apenas, 
defina a largura em 530 e em vez de percenta-
gem escolha Pixels no menu descendente. No final 
prima “OK”. 

9. Edite os campos da tabela com algum texto. Pro-
pomos que nas configurações da “Janela” (depois 
do campo de edição) clique em “Mostrar opções 
avançadas” e escolha a opção “Mostrar os blocos 
da disciplina” (Fig.9). Desta forma a navegação da 
página através do bloco de “Course Menu” ficará 
sempre disponível.  

Editar o bloco “Course Menu” 

10. Para fazer alterações no bloco “Course Menu” ac-
tive o modo de edição e de seguida clique no ícone 
de edição (Fig.101)

11. Na janela “Configurando um bloco Course menu” 
poderá escolher a ordem dos atalhos que estão 
disponíveis no menu clicando nas setas ascend-
entes ou descendentes. Sugerimos que experi-
mente a opção “Expandable Tree” (Fig.11). Com 
esta opção os alunos terão acesso a todos os 
recursos disponíveis na página.

12. Sugerimos ainda que leia algunsPor último, 
sugerimos que consulte a página “Modelos” dis-
ponível no “Menu Principal” da primeira página do 
Moodle@FCTUNL. Ao aceder à página tem à sua 
disposição vários modelos de página que poderá 
importar para as suas páginas. 
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Preencha, por favor, os seguintes campos:

1. Compreendeu os conteúdos deste guião?

Sim e vou aplicar o que aprendi.

Sim, mas preciso de mais apoio sobre este tema.

Não compreendi. 

2. A informação do guião está:

Bem estruturada.

Razoavelmente estruturada.

Confusa.

3. Comentários:

Nome:

Data

Muito obrigado.

A Equipa do Laboratório de e-Learning FCTUNL

feedback ao guião de apoio

http://elearning.fct.unl.pt                                                                                                                                                                 elearning@fct.unl.pt

Para melhorar a qualidade dos guiões de formação produzidos pelo Laboratório e.Learning, é importante 
conhecer a opinião dos nossos utilizadores.  

Esta página é dedicada exclusivamente para efeitos de avaliação dos guiões de formação. 
Não necessita de imprimi-la. 
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