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Comum a todos os utilizadores
Os utilizadores de teclado/leitor de tela (Screenreader) e reconhecimento de voz podem
navegar pelo site usando ‘Tab’, ‘Espaço’, ‘Enter’ e as teclas de seta para a direita/esquerda.
Os dados de acesso ao Moodle serão enviados para o email do formador/formando.

Como aceder ao Moodle?
1) Aceda ao site: https://moodle.isigram.pt;

2) No canto superior direito clique em Entrar. Depois insira o Nome de utilizador e a Senha
que lhe foram fornecidos e clique em Entrar;

OU
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3) Role a página para baixo até encontrar o bloco de entrada no Moodle onde insere o Nome
de utilizador e a Senha e clique em Entrar.
Nota: Se entrar como “Visitante” só terá acesso à lista dos cursos disponíveis.
Nota: Caso tenha perdido o seu nome de utilizador ou a sua senha pode enviar um email
para unbeatablereasons2021@gmail.com com a sua identificação e de seguida serão
enviados os seus dados de acesso do Moodle.

Layout do Moodle
Depois de ser feito o login irá encontrar o Painel do Utilizador onde pode ver o(s) curso(s)
que irá lecionar/frequentar, os utilizadores ativos, o calendário entre outros blocos de
informação.

Também pode aceder ao seu Painel do Utilizador rapidamente, no menu do utilizador, no
canto superior direito, ou no menu geral, no canto superior esquerdo.
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Painel do Utilizador
O Painel do Utilizador é uma página personalizável para fornecer aos utilizadores detalhes
do seu progresso e prazos futuros. No centro está o bloco Disciplinas, que permite que os
formandos e formadores rastreiem facilmente as atividades necessárias e filtrem os cursos.
O utilizador pode personalizar o seu Painel, adicionando ou removendo blocos e alterando
as posições dos blocos. Clique em Personalizar esta página, entrando em modo de edição, o
que permite alterar o layout da página em que se encontra.
Ao concluir a edição da página, clique no botão Terminar personalização desta página.
Pode reverter o seu painel de volta aos blocos originais da seguinte maneira:
1) Clique no botão Personalizar esta página;
2) Clique no botão Restaurar página para os valores predefinidos;
No canto superior direito ao lado do seu Nome de
utilizador aparecem três ícones, clicando no
primeiro ícone permite mudar o idioma do site,
clicando no segundo ícone permite ver as suas
Notificações sobre trabalhos, discussões no fórum
etc., e clicando no terceiro ícone irá aparecer um
painel de Mensagens onde pode comunicar com
os seus contactos.
Nota: Alterar o seu idioma preferido afetará apenas a interface do Moodle e não o conteúdo
real do curso.
Quando clica no seu nome de utilizador ou imagem de perfil, um menu suspenso (Menu do
utilizador) mostra links para o seu Painel do Utilizador, Perfil, Pauta, Mensagens e as suas
Preferências. Haverá também um link para sair do site e (se for um(a) formador(a)) pode
haver um link que permite Assumir o papel de formador não editor, formando ou Visitante.
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Blocos
Os blocos podem ser exibidos no centro da página ou na coluna. Qualquer bloco pode ser
tornado 'aderente' para que apareça em todos os contextos abaixo, como ao longo de um
curso ou uma atividade específica - consulte Configurações de bloco.

Como adicionar um bloco?
1) Clique em Personalizar esta página;
2) Selecione um bloco no link Adicionar bloco, na parte inferior da navigation drawer à
esquerda;

Como mover um bloco?
1) Certifique-se de que está em modo de edição e mantenha o ícone de cruz, do bloco que
quer mover, pressionado;
2) Enquanto mantém o bloco selecionado, arraste-o para onde deseja posicioná-lo e solte-o.
OU
1) Clique no ícone de cruz;
2) Uma janela pop-up irá aparecer, selecione para onde quer mover o bloco.

Opções de um bloco
Após adicionar um bloco, clique no ícone de edição no canto superior direito do bloco.

Pode Configurar o bloco x, Ocultar o bloco x ou Eliminar o bloco x. Se ocultar o bloco, este
não aparece na página a não ser que esteja a personalizar a página. O bloco desaparece da
página se o eliminar, podendo inseri-lo novamente se o voltar a adicionar.
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Configurar o bloco
Certos blocos, como o bloco HTML, permitem que um título do bloco e outros elementos
sejam definidos.
●

Onde aparece este bloco
Dependendo do contexto e das permissões do utilizador, esta área determina onde
este bloco aparecerá.
- Localização original do bloco: Fornece informações sobre onde o bloco foi
inicialmente criado;
- Mostrar nas páginas: Permite ao utilizador definir o contexto em que o bloco pode
aparecer. Essas opções variam de acordo com as permissões do utilizador. Por
exemplo, um administrador do site pode ver uma configuração que permitirá que o
bloqueio apareça em qualquer página ou qualquer tipo de página principal do curso,
enquanto um formador pode ver apenas a opção de colocá-lo em todas as páginas do
curso;
- Posição predefinida: Geralmente uma opção de posição ou coluna direita;
- Ordem predefinida: Permite que escolha a ordem pela qual será exibido o bloco, -10
irá colocá-lo no topo, 10 irá colocá-lo no fundo, zero é neutro.

●

Nesta página
- Visível: Sim ou Não.
- Posição: Aqui pode substituir a preferência de coluna nesta página.
- Ordem: Aqui pode substituir a configuração padrão nesta página

Perfil do Utilizador

Para ver o seu perfil clique no canto superior direito em
cima do seu nome ou imagem e depois em Perfil.

Aqui pode ver várias informações relacionadas com o seu perfil, tais como alguns dados
pessoais em Mais detalhes, os cursos em que está inscrito/a, a sua atividade de autenticação,
alguns links úteis, entre outras informações.
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Os utilizadores com permissão para visualizar os perfis de outros utilizadores podem
visualizá-los clicando nos seus nomes. Se clicar no nome de um utilizador num curso, o
perfil do curso será exibido e o perfil completo pode ser visualizado (se permitido) clicando
no link "Perfil completo" na seção Diversos.

Editar perfil

Pode editar o seu perfil clicando em Editar perfil ao lado de Mais detalhes ou clicando no
canto superior direito no seu nome ou imagem de perfil e depois em Editar perfil. Nesta
página poderá alterar a sua foto de perfil do Moodle, tal como o seu nome, a sua senha,
entre outros parâmetros. No final deve clicar em Atualizar perfil.
Nota: Se pretende mudar o seu email, contacte o administrador através do email
unbeatablereasons2021@gmail.com.

Mensagens

formadores, formandos e outros utilizadores podem enviar e receber mensagens privadas
através do Moodle. Para poder ver as suas mensagens pode clicar no ícone de Mensagens, no
canto superior direito, ou no Menu do utilizador em Mensagens.
Um número na parte superior da tela reflete o número de pessoas que enviaram novas
mensagens. Se clicou no ícone de Mensagens, irá aparecer um bloco de mensagens, dividido
em mensagens com estrela, mensagens de grupo e mensagens privadas. Contactos e
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solicitações de contacto podem ser acedidos no link Contactos. Pode marcar uma conversa
com uma estrela clicando nos três pontos, ao lado do nome do utilizador que está
conversando, ao visualizar uma mensagem. A partir dos três pontos, as mensagens podem
ser ignoradas, de modo que as notificações por e-mail de novas mensagens não sejam mais
enviadas, também pode bloquear o utilizador, apagar conversação ou adicionar/remover o
utilizador dos contactos.

Clicar no ícone da roda dentada exibe as configurações de privacidade, preferências de
notificações e a opção de pressionar ‘Enter’ para enviar mensagens.
Cada utilizador tem a sua própria área marcada com estrela onde pode adicionar rascunhos
de mensagens, links e notas para uso posterior.
O utilizador também pode apagar mensagens que enviou.

Preferências

A página de Preferências oferece aos utilizadores acesso rápido a várias configurações que
podem desejar editar. Pode aceder a esta página pelo Menu do utilizador.
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Conta de utilizador

Os links aqui permitem editar as suas informações de perfil, modificar a sua senha,
especificar como deseja receber notificações do fórum e outras, escolher um editor de texto,
mudar as preferências do calendário, escolher se quer o banco de conteúdos público, mudar
as preferências de mensagens ou de notificações.

Blogues

As preferências de blog podem ser definidas aqui e blogs externos registados.

Medalhas

Aqui o utilizador pode gerir e baixar as suas medalhas, definir níveis de privacidade e
conectar-se ao ser backpack.

Navigation drawer
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Se clicar no hamburger button, no lado superior esquerdo, encontra um menu que permite ir
para o Painel do utilizador, para a Página inicial do site, para o Calendário, para os
Ficheiros privados e ainda pode ver os cursos em que está inscrito(a), por baixo de As
minhas disciplinas.

Página inicial do site

Este link mostra a página inicial do site onde pode voltar a ver os cursos disponíveis.

Calendário

O calendário pode exibir eventos do site, curso, grupo, utilizador e categoria, além de
prazos de tarefas e questionários, horário de conversas e outros eventos do curso.
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Novos eventos podem ser adicionados clicando no botão Novo Evento ou clicando num
espaço vazio no dia desejado no calendário. Ao adicionar, editar ou apagar eventos, o evento
é exibido numa janela pop-up.
Os eventos criados manualmente podem ser arrastados e soltos em datas diferentes, assim
como a atividade de Inquérito, atividade de Trabalho e eventos de atividade de Sondagem.
(Para atividades, as datas serão alteradas na própria atividade quando arrastadas para uma
data diferente no calendário.)

Ficheiros privados

Cada utilizador tem uma área de ficheiros privados para fazer upload e gerir um conjunto de
ficheiros.
Se o repositório de ficheiros privados estiver ativado por um administrador do site, este
estará disponível como uma fonte no selecionador de ficheiros ao selecionar ficheiros para
usar num curso.
Para adicionar um ficheiro à sua área de ficheiros privados:
1) Navegue até o link Ficheiros privados ou navegue até ao seu Painel do utilizador e até ao
bloco Ficheiros privados e clique em Gerir ficheiros privados…;
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2) O gestor de ficheiros aparecerá;
3) Se desejar, crie uma pasta para seus ficheiros;
5) Clique no botão Adicionar ficheiro e depois clique em Escolher ficheiro para carregar
OU arraste e solte o(s) ficheiro(s) pretendido(s);

6) Depois de carregar o(s) ficheiro(s) pretendido(s) clique no botão Guardar alterações.
Depois de carregados, os arquivos aparecerão como miniaturas. Clicar nos ícones no canto
superior direito irá exibi-los com detalhes dos ficheiros ou no formato árvore de ficheiros
como alternativa.

Moodle app
Para usar a aplicação móvel Moodle app basta fazer o download da aplicação na App Store
ou na Google Play Store. Depois de ter instalado e aberta a aplicação:
1) Insira o seguinte url: https://moodle.isigram.pt;
2) Depois insira o Nome de utilizador e a Senha que lhe foram fornecidos e pressione em
Entrar.
A aplicação inclui um leitor de QR para que os utilizadores possam se autenticar facilmente
ou abrir certos cursos ou atividades na aplicação.
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Os cursos são listados com fácil acesso a conteúdos, participantes, pauta e notas. Um campo
de filtro útil permite encontrar um determinado curso rapidamente. Se o seu token expirar
durante uma sessão, será solicitado a inserir novamente sua senha e continuar.
A exibição da linha do tempo mostra quais as tarefas que precisa concluir, com links de
acesso rápido.
Pode conectar-se facilmente aos participantes do curso.
Pode visualizar as atividades do curso e baixe materiais para uso offline. Pode trabalhar com
livros e pacotes de conteúdo IMS diretamente no aplicativo. O status de download de
recursos é preservado mesmo ao alterar seções ou páginas.
A conclusão automática é registada e os formandos também podem marcar manualmente
uma tarefa como concluída na aplicação.
Um link de notas para cada curso dá acesso à pauta e os formadores podem ver os envios de
tarefas.
Os formadores podem ver o site, curso e notas pessoais sobre os seus formandos e adicionar
as suas próprias notas.
Pode enviar e ver mensagens privadas para colegas e formandos a partir do link Mensagens
na guia lateral.
Os eventos do site, do curso e do utilizador podem ser visualizados no calendário. Os
eventos do calendário podem ser visualizados offline.
Verifique o conteúdo dos seus ficheiros privados e carregue ficheiros.
Mantenha-se atualizado com as notificações. O aplicativo suporta notificações locais
(eventos de calendário) e push (mensagens, postagens de fóruns, atribuições enviadas, etc.).
Os inquéritos podem ser feitos usando a aplicação. Os questionários podem ser concluídos
na aplicação.
O SCORM player do Moodle app rastreia as interações e sincroniza quando está online
novamente.
Pode facilmente fazer download de todas as secções para visualizar offline.
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Para o formador:

No Moodle, um formador é responsável pelos materiais no seu próprio curso, também é
possível gerir as inscrições e alterar o layout da página do curso.

Cursos
Os cursos são os espaços do Moodle onde os formadores adicionam materiais de
aprendizagem e atividades para os seus formandos. Os formadores podem adicionar o
conteúdo e organizá-lo de acordo com suas próprias necessidades.

Preparando um curso
Um curso pode mostrar os materiais de várias maneiras ou “formatos”, por exemplo, em
secções semanais ou secções de tópicos nomeados. Pode mostrar todas as secções de uma
vez ou apenas revelar uma de cada vez.
As secções do curso podem ser renomeadas ativando o modo de edição e clicando no nome
da secção. As secções também podem ser movidas arrastando e soltando. Pode adicionar ou
remover secções.
Também pode adicionar blocos à direita, esquerda ou ambos os lados da área de
aprendizagem central, dependendo do tema.
Nota: Lembre-se de que os blocos não serão exibidos na aplicação móvel Moodle App,
portanto, pense cuidadosamente sobre quais os blocos que realmente precisa.

Página inicial do curso
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Como editar uma secção de um curso?
1) Clique em Ativar modo de edição;
2) Clique no ícone de lápis para renomear a secção rapidamente;
3) Clique no menu Editar para editar a descrição e outras configurações.

Como mover uma secção do um curso?

1) Clique em Ativar modo de edição, se ainda não estiver em modo de edição;
2) Clique no ícone de mira para mover a secção;
3) Arraste a seção para onde deseja posicioná-la e solte.

Como adicionar secções de curso?
1) Clique em Ativar modo de edição, se ainda não estiver em modo de edição;
2) Clique em Adicionar tópicos abaixo da última secção;
3) Selecione o número de secções extra que deseja e clique em Adicionar tópicos.
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Como apagar uma secção de um curso?
Em modo de edição, clique no link Editar à direita da secção do curso que deseja apagar e, a
partir do menu exibido, clique em Apagar tópico. Será solicitado a confirmar se deseja
apagar a secção e o seu conteúdo.
Nota: Todas as atividades dentro da secção e os seus dados de utilizador também serão
apagados. Use a Reciclagem para reverter se fez isso por engano.

Blocos
Os blocos são exibidos na coluna direita da página do curso.
Nota: Ao usar a aplicação móvel Moodle App, os blocos da página de um curso não são
exibidos.

Como adicionar um bloco à página do curso?
1) Clique em Ativar modo de edição, se ainda não estiver em modo de edição;
2) Selecione um bloco no link Adicionar bloco, na parte inferior da navigation drawer à
esquerda;

Atividades e recursos
Para adicionar uma atividade ou recurso ao curso:
1) Clique em Ativar modo de edição;
2) Clique em Adicionar uma atividade ou recurso para abrir o seletor de atividades;
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3) Clique na atividade ou recurso que quer adicionar, irá aparecer uma janela onde deve
preencher a informação necessária para poder adicionar a atividade ou recurso;
4) Clique em Guardar alterações e voltar à disciplina ou Guardar alterações e mostrar.
Como alternativa, certos recursos e atividades podem ser adicionados arrastando e
soltando:
- Para adicionar um ficheiro, basta arrastá-lo e soltá-lo na secção do curso onde deseja que
ele apareça
- Para adicionar uma pasta de ficheiros, basta compactar a pasta e arrastá-la e soltá-la na
secção do curso onde deseja que ela apareça, selecione ‘Extrair zip e criar pasta’ no diálogo
pop-up e clique no botão Carregar
- Para adicionar um pacote SCORM, simplesmente arraste e solte-o na seção do curso onde
deseja que apareça, selecione ‘Adicionar um pacote SCORM’ na caixa de diálogo pop-up e
clique no botão Carregar

Alternando atividades
Abaixo de cada atividade há um link à esquerda para a atividade anterior e à direita para a
próxima atividade.

Selecionador de atividades
O seletor de atividades aparece quando a edição é ativada num curso e clica em Adicionar
uma atividade ou recurso.
Cada item possui um ícone de estrela, para favorecimento, e um ícone de informação que
leva a mais informações e documentação.
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O seletor de atividades possui separadores para diferentes visualizações. Os separadores que
vê dependem das configurações do administrador e podem incluir:
● Com estrela - qualquer atividade ou recurso que marcar como favorita ou atividade
usada com frequência
● Todos - todas as atividades e recursos juntos
● Atividades - apenas atividades
● Recursos - apenas recursos

Restringindo uma atividade, recurso ou tópico do curso
Para poder restringir uma atividade, recurso ou tópico de curso, para isso deve ir a Condições
de acesso de uma atividade, recurso ou tópico de curso e clicar Adicionar condição. Depois
deve escolher que tipo de restrição quer (por data, por nota, por grupo etc.) e preencha os
dados conforme necessário, por fim clique em Guardar alterações. Na área da atividade,
recurso ou tópico do curso irá aparecer Acesso vedado com a restrição que criou.

Editando elementos na página inicial do curso
Com o modo de edição ativada, atividades, recursos e blocos terão ícones que executam
funções diferentes, como editar/mover/copiar/apagar/ocultar.
O ícone de lápis permite renomear o título do recurso/atividade

Este ícone triangular agrupa ações para edição mais fácil em
janelas menores, clique para revelar as opções
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O ícone de movimento permite mover itens ou secções arrastando e soltando
O ícone de grupos permite mudar entre nenhum grupo ou grupos separados/visíveis

Movendo itens num curso com muitas atividades
Se clicar e arrastar uma atividade ou recurso numa página de curso que tenha muitos itens,
isso pode causar dificuldades com os problemas do tipo “scroll of death”. Em vez de arrastar a
atividade para movê-la, clique nela. Será exibido uma lista de todos os itens na página e só
precisa de clicar para selecionar para onde na página do curso deseja que o item seja
movido.

As descrições de atividades e recursos podem ser exibidas na página do curso, logo abaixo
do link para a atividade ou recurso, clicando em Mostrar descrição na página da disciplina nas
configurações de atividade ou recurso.

Atividades escondidas

Como funcionam as atividades escondidas
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Por exemplo, um formador tem um curso com vários questionários, estes tornam a página
do curso bastante longa. Mas o formador prefere adicionar os links para os questionários
numa única página para tornar o curso mais organizado, mas se ocultar os questionários, os
formandos não poderão acede-los.

O formador ativa o Modo de edição e, no menu Editar, oculta cada questionário. Observe a
mensagem de alerta azul lembrando aos formadores que a atividade está oculta.

O formador então volta ao menu Editar e seleciona a opção Tornar disponível. Observe que a
mensagem de alerta azul muda para lembrar que a atividade está disponível, mas não será
exibida na página do curso para os formandos.
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O formador então poderá fazer os links para esses questionários numa única página e os
formandos poderão ver os questionários, fazê-los e ver os seus resultados na pauta. Os
formandos não verão a lista de questionários.

Editando texto
A maneira usual de editar ou criar texto que faz parte do conteúdo visual de um curso é
usando um Editor de texto, o editor de texto padrão no Moodle é conhecido como editor Atto.
Utilizadores individuais do Moodle podem escolher o seu próprio editor de texto no link
Preferências no Menu do utilizador.

Opções de formatação de texto
O editor de texto está disponível para todas as áreas de texto no Moodle.
●

formato HTML Atto

Ao escrever HTML no Moodle, pode usar quase todas as tags HTML que desejar para
produzir o efeito desejado. Scripts (por exemplo, Javascript ou VB Script) não são permitidos
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e serão removidos automaticamente. O código normalmente será impresso na página
dentro de uma célula de tabela, então:
- Não há necessidade de usar qualquer tag <HEAD> ou <BODY>
- Tenha cuidado com as tags </TABLE> não correspondentes que podem atrapalhar a
exibição.
Qualquer coisa que comece com www. ou http: // será automaticamente transformado num
link clicável, por exemplo www.isigram.pt. Este formato assume que o texto é HTML puro.
Se estiver usando o editor de texto para editar texto, este é o formato padrão - todos os
comandos na barra de ferramentas estão produzindo HTML. Mesmo se não estiver usando o
editor de texto, pode usar o código HTML em texto e deve sair exatamente como deseja.
●

Moodle auto-format

Este formato é melhor para quando estiver usando formulários normais da web para
entrada (em vez de usar o editor de texto). Basta digitar o texto normalmente, como se
estivesse enviando um e-mail. Quando guarda o texto, o Moodle fará uma série de coisas
para formatar automaticamente o texto. Quanto ao formato HTML, os sites serão
automaticamente transformados num link clicável. Emoticons como :-) tornarão-se
automaticamente no equivalente gráfico.
As quebras de linha serão mantidas e as linhas em branco iniciarão novos parágrafos. Pode
até incorporar o código HTML se quiser e ele será mantido.
●

Área de texto simples

Este formato é útil quando precisa incluir muitos códigos ou HTML que deseja que sejam
exibidos exatamente como os escreveu. Este ainda traduz espaços e novas linhas, mas caso
contrário, o texto não será alterado.

Inscrição no curso
O processo de inscrição de formandos aos cursos é denominado por Inscrição. Existem
vários métodos de inscrição de formandos em cursos, uma vez que tenham feito o login no
Moodle. Um formador pode visualizar, ativar, adicionar e remover os métodos de inscrição
no curso a partir do link Métodos de inscrição acedido a partir do menu de roda dentada no
link Participantes do navigation drawer. Pode também acontecer que os formandos sejam
inscritos automaticamente no curso por processo administrativo, sem que o formador
precise de fazer nada.

Autoinscrição dos formandos
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Se a autoinscrição estiver disponível, os formandos podem se inscrever nos cursos. O
formador pode restringir a inscrição àqueles que receberam uma Senha de inscrição e, se
necessário, um membro da equipa pode receber a função de Keyholder para gerir as senhas
de inscrição.

Os formadores inscrevem os formandos manualmente
Se a inscrição manual estiver ativada, os formadores podem adicionar formandos ao curso a
partir do link Participantes do navigation drawer e depois clicando em Inscrever
utilizadores.

Grupos
Pode usar grupos para o caso de ter várias turmas e desejar filtrar as suas atividades e a
pauta para ver apenas uma turma de cada vez. Para o caso de partilhar um curso com outros
formadores e desejar filtrar as suas atividades e a pauta para não ver os formandos das
turmas dos seus colegas. E também para o caso de desejar alocar uma determinada
atividade, recurso ou secção de tópico para apenas uma classe ou conjunto de utilizadores e
não quer que outros vejam.

Níveis de grupo
Um grupo, ou agrupamento, pode ser usado em dois níveis:
- Nível do curso: O modo de grupo definido no nível do curso é o modo padrão para todas as
atividades definidas nesse curso.
- Nível de atividade: Cada atividade que oferece suporte a grupos também pode ter seu
próprio modo de grupo definido. Se a configuração do curso Forçar modo de grupo estiver
definida como Sim, a opção de definir o modo de grupo para atividades individuais não
estará disponível. Se estiver definido como Não, o formador pode alterar o modo de grupo.
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Modos de grupo
Existem três modos de grupo.
- Sem grupos: Não há subgrupos, todos fazem parte de uma grande comunidade
- Grupos separados: Cada grupo só pode ver o seu próprio grupo, os outros são invisíveis
- Grupos visíveis: Cada grupo trabalha no seu próprio grupo, mas também pode ver outros
grupos (O trabalho dos outros grupos é somente de leitura)
Por exemplo, habilitar grupos separados ou visíveis numa caixa suspensa de tarefas permite
que a equipe filtre os envios dos formandos para ver apenas aqueles de um determinado
grupo de tutores. Com grupos visíveis, os formandos podem ver quais outros grupos estão
fazendo as mesmas atividades que eles; com grupos separados, eles não sabem quais outros
grupos estão fazendo as mesmas atividades.
O uso de grupos com fóruns de discussão permite que os formadores restrinjam a interação
entre os formandos. Grupos separados significam que apenas formandos do mesmo grupo
podem ver e participar de discussões num fórum específico. Os grupos visíveis permitem
que os formandos vejam as discussões de outros grupos, mas apenas participem das
discussões dos seus próprios grupos.
Nota: Onde grupos visíveis são usados ou o participante pode aceder todos os grupos, o
próprio grupo do utilizador é mostrado primeiro, seguido por outros grupos

Criação de um grupo
1) Clique em Participantes no navigation drawer;
2) Clique no menu de ações à direita e em Grupos;

3) Clique no botão Criar grupo;
4) Adicione um Nome do grupo e uma Descrição do grupo (opcional) (exibida acima da lista de
membros do grupo na página dos participantes), Senha de inscrição (opcional) e Nova
fotografia (exibida na página dos participantes e ao lado das mensagens do fórum);
5) Marque a caixa Ativar mensagens de grupo se desejar participar de conversas em grupo.
Poderá então enviar mensagens de grupo da janela de mensagens. Certifique-se de que está
no grupo, assim como os seus formandos;
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6) Clique no botão Guardar alterações;
7) Selecione o grupo ao qual deseja adicionar participantes e clique no botão
Adicionar/remover utilizadores;
8) Na lista Potenciais membros, selecione os utilizadores que deseja adicionar ao grupo.
Vários utilizadores podem ser selecionados usando a tecla Ctrl;
9) Clique no botão Adicionar para adicionar os utilizadores ao grupo.
O Número de identificação do grupo (ID) é usado apenas para comunicação com sistemas
externos e não é exibido em nenhuma parte do site. Se o grupo tem um código do nome
oficial, este pode ser inserido, caso contrário, o campo pode ficar em branco. Dentro de um
curso, todos os números de ID de grupo devem ser únicos. Portanto, não é possível criar um
grupo com um número de ID de grupo duplicado.

Agrupamento
Um agrupamento é uma coleção de grupos dentro de um curso. O uso de agrupamentos
permite direcionar tarefas em um ou mais grupos no curso, para que eles possam trabalhar
juntos nas tarefas.

Adicionar grupos a um agrupamento
1) Clique em Participantes no navigation drawer;
2) Clique no menu de ações à direita e em Grupos;

3) Clique no separador Agrupamentos;
4) Se necessário, crie um novo agrupamento clicando no botão Criar agrupamento. Um
Número de identificação do agrupamento (opcional) pode ser adicionado para combinar o
agrupamento com sistemas externos. Os números de identificação do agrupamento não são
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exibidos em nenhum lugar do site. Dentro de um curso, todos os números de identificação
do agrupamento devem ser únicos;
5) Clique no ícone Mostrar grupos do agrupamento na coluna de Editar;

6) Na página Adicionar/remover grupos, selecione o(s) grupo(s) que deseja adicionar ao
agrupamento na lista Potenciais membros;
7) Clique no botão Adicionar;
8) Clique no botão Voltar para agrupamentos. Os grupos que adicionou ao agrupamento
agora serão listados na tabela da página de agrupamentos.
Os agrupamentos existentes podem ser editados e/ou excluídos usando os ícones
apropriados na coluna de edição da tabela na página de agrupamentos.

Selecionando um agrupamento para uma atividade
Para usar um determinado agrupamento numa atividade:
1) Clique no link Editar configurações para a atividade;
2) Na seção de Opções gerais do módulo, defina um Modo de grupo;
3) Selecione o agrupamento no menu suspenso de agrupamento;
4) Clique no botão Guardar alterações e voltar à disciplina ou Guardar alterações e
mostrar na parte inferior da página.
Se o modo de grupo for definido para grupos separados, os formandos verão apenas as
atividades para as quais foram atribuídos. Os formadores verão o nome do agrupamento
entre parêntesis após o nome da atividade na página do curso. Uma contagem das atividades
atribuídas a cada agrupamento é mantida na página de agrupamentos. Observe que a opção
de agrupamento aparece por padrão apenas em atividades que suportam modos de grupo.
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Nota: A opção de agrupamento aparece por padrão apenas em atividades que suportam
modos de grupo.

Pauta

Avaliação na página da atividade
Se estiver avaliando uma atividade que faz com que o formando envie itens (ficheiro/texto
online etc.), o melhor lugar para inserir as notas é na própria atividade. Na atividade, clique
em Avaliação.

Na página seguinte, pode editar notas, adicionar feedback e rever o trabalho dos formandos.
Depois de ter avaliado o formando pode clicar no botão Guardar e mostrar seguinte, caso já
tenha terminado as avaliações clique em Guardar alterações.

Avaliação a partir do relatório do avaliador
O Relatório do avaliador é a visão geral principal da pauta, mostrando todas as notas numa
tabela para todo o curso. Pode ser acedido a partir do navigation drawer.

© Unbeatable Reasons 2021

moodle.isigram.pt

30

Para adicionar notas diretamente no relatório do avaliador, precisa de estar em modo de
edição. Cada célula na tabela terá uma ou duas caixas de entrada, dependendo de como a
pauta está configurada, a primeira caixa será para a nota do formando e a segunda caixa
para feedback. Clique em Guardar alterações para finalizar.

Notas substituídas
Quando as notas são inseridas nesta página, a célula fica sombreada em amarelo ou laranja.
Isso significa que a nota foi substituída diretamente do relatório do avaliador e quaisquer
alterações feitas na página da atividade não serão refletidas na pauta.

Classificação a partir da vista simples no relatório do avaliador
A Vista simples adiciona notas diretamente ao Relatório do avaliador e todas as notas inseridas
por meio desta página são consideradas "Substituídas", o que significa que não podem ser
alteradas na interface de notas específicas da atividade.
A vista simples pode ser acedida de várias maneiras. Pode clicar no separador Vista simples a
partir do relatório do avaliador. Há também um ícone de lápis no topo de cada coluna no
relatório do avaliador ao lado do nome da atividade que o levará para a página de vista
simples para essa atividade e outro ícone de lápis numa coluna diretamente à direita do
nome do formando que levará para a Vista simples daquele formando em particular.

Como adicionar notas em vista simples?
Na página que aparece, precisa de selecionar Ajustar [Todos / Nenhum] à direita da nota que
deseja alterar. Se estiver inserindo notas em massa, pode clicar em Ajustar Todos no topo
desta coluna para permitir que todas as notas sejam alteradas de uma vez. Na parte inferior
da página, se marcar a caixa de seleção Executar inserção em massa, pode inserir uma nota e
ela será inserida para cada nota que selecionou para substituir ou apenas para as notas que
estão vazias (selecione a opção apropriada). Uma vez feito isso, clique em Guardar para
atualizar as notas.
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Relatório do avaliador
O relatório do avaliador recolhe itens que foram avaliados nas várias partes do curso que são
avaliadas e permite que os visualize e altere, bem como classificá-los em categorias e
calcular os totais de várias maneiras. Quando adiciona um item avaliado num curso, a pauta
cria automaticamente espaço para as notas que irá produzir e também adiciona as próprias
notas à medida que são geradas. As notas exibidas são inicialmente exibidas como as notas
brutas das próprias avaliações, portanto, dependerá de como as configurou, por exemplo,
uma dissertação de 36 aparecerá como o número de notas brutas que o formando obteve,
não uma percentagem (embora isso possa ser alterado posteriormente).
Ao longo da parte superior do relatório do avaliador há várias linhas: primeiro o curso,
depois as colunas para cada atividade avaliada.

Existem três maneiras de exibir a pauta:
● Só notas - sem a coluna de totais da categoria;
● Notas das categoria apenas - coluna total da categoria apenas;
● Vista completa - notas e agregados.
Cada secção possui um pequeno ícone imediatamente à direita de seu nome. Clicar aqui irá
percorrer esses modos de exibição.
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Ordenando por colunas
Pode ordenar por qualquer coluna. Clique no ícone de setas próximo ao topo de uma coluna
para ordenar as notas dessa coluna. Isso mudará o ícone para uma única seta para baixo.
Clicar novamente ordenará do menor para o maior, mudando o símbolo para uma seta para
cima. As setas alternarão entre esses dois estados até clicar numa coluna diferente.
Também pode aceder a Vista simples clicando no ícone de lápis ao lado das setas.
Pode classificar os formandos clicando na seta ao lado de Nome ou Apelido, aceder relatórios
de utilizadores individuais clicando no ícone de calendário, e semelhante aos itens de notas,
pode aceder a Vista simples clicando no ícone de lápis.

Pesquisar e filtrar a pauta
Se alterar as configurações do curso Modo de grupo para Grupos visíveis ou Grupos
separados, um menu suspenso aparecerá na pauta para permitir que filtre os formandos por
grupos. Também é possível pesquisar formandos por nome e sobrenome.

Configurações da pauta
As configurações de notas do curso determinam como a pauta é exibida para todos os
participantes do curso.

Preferências: Relatório do avaliador
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Os formadores podem definir as suas preferências para o relatório do avaliador em
Preferências: Relatório do avaliador. Essas configurações aplicam-se a todos os cursos desse
formador. O formador pode mudá-los a qualquer momento. Por exemplo, é possível definir
o relatório do avaliador para mostrar apenas os participantes ativos ou todos os
participantes (incluindo utilizadores suspensos) na configuração Mostrar apenas as inscrições
ativas. Os utilizadores podem ser suspensos do curso alterando o status na página
Participantes. A função do utilizador não deve ser removida ao suspendê-lo ou este não
aparece no relatório do avaliador, mesmo se a opção Mostrar apenas as inscrições ativas
estiver definida como Não.

Avaliação por nota
Ao avaliar uma atividade, é possível usar uma escala de notas, uma nota (escala numérica)
ou nenhuma. O formador pode selecionar notas clicando em Editar configurações de uma
atividade, por exemplo, um Trabalho, em Avaliação e no menu Tipo.

Isso abrirá o campo Nota máxima e o formador pode inserir a nota máxima que deseja usar
para esta atividade.

Avaliação por escala
As escalas são uma forma de avaliar ou classificar o desempenho dos formandos. O
formador pode criar escalas personalizadas para o curso que leciona. As escalas podem ser
usadas em Fóruns, Glossários e Tarefas para avaliar e / ou avaliar a atividade de um
formando.
Criando uma nova escala
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Novas escalas podem ser criadas por formadores com direitos de edição ou por qualquer
utilizador com o recurso à função de gerir escalas.
1) Clique no botão Adicionar uma nova escala no separador Escalas;
2) Na próxima página, dê à sua escala um nome na caixa Designação que irá identificá-la
entre outras escalas;

4) Na caixa Nota, crie a escala. Cada item da escala deve ser separado por vírgula. Pode usar
quantas opções precisar. Deve ordenar os elementos separados por vírgula em ordem
crescente de valor. Por exemplo, uma escala A, B, C, D deve ser inserida como D, C, B, A;
5) Escreva uma descrição detalhada na caixa Descrição para relembrar-se (ou outros
formadores) de como a escala deve ser usada;
7) Clique em Guardar alterações.
Selecionar apenas uma opção permite criar uma escala "Like" semelhante à do Facebook ou
uma escala "Útil" semelhante à do Moodle.org.

Usando escalas
Um formador pode selecionar uma escala acedendo à janela Editar configurações de uma
atividade, por exemplo, um Trabalho, selecionando Avaliação e depois Escala no menu
suspenso Tipo. Isso abrirá a lista suspensa Escala, permitindo escolher a escala que deseja
usar.

Editando uma escala
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Se uma escala ainda não foi usada, verá um ícone de edição e exclusão na coluna de edição.
Depois que uma escala é usada para uma atividade, não é mais possível excluí-la e só pode
editar o nome e a descrição da escala.

Valores calculados como pontuações percentuais
O Moodle usa a última entrada para determinar o número de pontos na escala para calcular
as percentagens. Por exemplo, se a escala for 0,5,6,7,8,9,10, o Moodle usará uma escala de
0-6 ou 1-7 pontos, dependendo do método de agregação escolhido.
Ao usar um método de agregação normalizado, 0 se tornará 0/6, 5 se tornará 1/6, 6 se
●
tornará 2/6, 7 se tornará 3/6, 8 se tornará 4/6, 9 se tornará 5/6 e 10 se tornará 6/6 para o
cálculo da nota, respectivamente.
Ao usar o método de agregação de soma, 0 se tornará 1, 5 se tornará 2, 6 se tornará 3,
●
7 se tornará 4, 8 se tornará 5, 9 se tornará 6 e 10 se tornará 7.
De qualquer forma, os números inseridos em sua escala NÃO são calculados conforme
inseridos, o sistema calcula o número de entradas diferentes de zero e, em seguida, cria
uma escala de 0 ao número total de entradas (n) com seus valores calculados como 0 / n , 1 /
n, 2 / n, 3 / n ....

Nota: Se sua escala for um valor personalizado sem valor (não um número), o
comportamento do Moodle ao combinar ou calcular a média das pontuações em um valor
percentual é imprevisível. Quando uma média ou agregado é importante, é uma boa ideia
seguir a escala padrão de 100% para calcular uma nota geral.
Nota: Alguns sites não gostam do "0" (zero) em nenhum método de agregação normalizado.

Importando notas
As notas podem ser importadas como um arquivo CSV ou XML, ou colando de um
spreadsheet. O formato do arquivo de importação é igual ao formato de exportação
correspondente.
Nota: A importação de notas é equivalente à classificação manual no relatório do avaliador.
Portanto, se as notas de uma atividade específica, como um trabalho, forem importadas,
elas não poderão mais ser editadas na página de envio de tarefas.
Nota: A importação de feedback também substituirá todas as notas vinculadas a essa
avaliação. Inclua feedback e notas para a atividade ao mapear e importar notas via CSV. Se
as duas colunas não forem incluídas, todas as notas dessa atividade serão perdidas.
Para importar notas para a pauta:
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1) Decida o formato de importação - arquivo CSV ou XML, ou colado de um spreadsheet então exporte algumas notas usando o formato de exportação correspondente.
2) Edite o arquivo de exportação conforme apropriado e salve-o.
Nota: Se abriu um arquivo exportado no Excel, não adicione colunas lá porque o Moodle
rejeitará a importação se houver novas colunas que não existiam no arquivo exportado. Se
precisar adicionar colunas, faça isso no Moodle ANTES de exportar seu diário de classe.
3) Selecione o formato de importação escolhido no menu suspenso da pauta.
4) Navegue e carregue o arquivo salvo anteriormente.
5) Defina as opções conforme necessário.
6) Clique no botão "Carregar notas".
7) Somente importação de CSV: visualize a importação da nota e escolha o mapeamento da
coluna e clique no botão "Fazer upload das notas" para concluir a importação da nota.
Nota: Por padrão, "Mapear de" é definido como Nome e "Mapear para" como ID do usuário.
Altere os dois menus suspensos para: "Endereço de e-mail" para "useremail" ou "Número de
identificação" para "número de identificação do utilizador" (assumindo que os utilizadores
possuem campos de número de identificação preenchidos no perfil).

Como exportar notas
1) Escolha um formato de exportação no menu suspenso da pauta.
2) Defina as opções conforme necessário.
3) Se o curso usar grupos, selecione se deseja exportar as notas de todos os participantes ou
de um determinado grupo.
4)Selecione os itens de nota a serem incluídos. Observe que os números de ID são
necessários para todas as atividades de exportação de arquivo XML. Um campo de número
de ID pode ser encontrado nas configurações comuns do módulo para cada atividade.
5) Clique no botão exportar.

Competências
As competências descrevem o nível de compreensão ou proficiência de um formando em
certas habilidades relacionadas ao assunto. A educação baseada em competências, também
conhecida como aprendizagem baseada em competências ou aprendizagem baseada em
habilidades, refere-se a sistemas de avaliação e classificação em que os formandos
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demonstram essas competências.
Um formador de curso pode listar quais das competências ele estará ensinando no curso no
link de Competências no navigation drawer. Um formador pode adicionar ou remover
competências de um curso aqui e ver quais competências foram vinculadas a quais
atividades. Clicar no nome da competência levará o formador a uma página de avaliação
dessa competência.

Avaliar manualmente as competências do curso
Um formador do curso pode avaliar os formandos em relação a cada uma das competências
do curso. Selecione um formando no menu e clique na competência desejada. A página
desse formando será exibida e poderá alterar a sua classificação no menu suspenso. As
competências podem ser filtradas por atividade num curso, de forma que, por exemplo, um
formador pode ver facilmente quais competências estão conectadas a uma tarefa específica.

Competências de atividade
As competências podem ser vinculadas às atividades. Isso significa que pode ter certeza de
que possui atividades ou recursos para todas as competências do curso, olhando a página de
competências do curso e encontrando competências não mapeadas. É possível mapear mais
de uma competência para uma atividade, selecionando mais de uma vez na lista suspensa
de competências ao configurar a atividade. É possível usar a conclusão da atividade para
concluir automaticamente - ou adicionar evidências às competências do curso. Para
adicionar uma competência a uma atividade:
1) Edite as configurações da atividade;
2) Na seção de competências, selecione uma ou mais competências da lista de competências
do curso;
3) Se desejar, defina o que fazer após a conclusão da atividade - anexe evidências, envie para
revisão ou conclua a competência
A atividade será então mostrada sob a competência na página de competências do curso.

Conclusão da atividade
A conclusão da atividade permite que o formador defina os critérios de conclusão nas
configurações de uma atividade específica. O critério pode ser visualizar, receber uma
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determinada pontuação ou um formando marcá-la como completa.

Configurações de atividade
Dependendo do tipo de atividade, existem diferentes requisitos de conclusão. Por exemplo,
uma Página pode ter o requisito de exigir visualização; Um Questionário pode ter o requisito
de exigir nota, enquanto um Fórum pode ter o requisito de exigir mensagens / discussões /
respostas.

Rastreamento de conclusão
Existem três opções:
1) Não indique a conclusão da atividade - isso não mostrará verificações (marcações) ao lado
da atividade
2) Os formandos podem marcar manualmente a atividade como concluída - os formandos
pressionam a marca de seleção para alterá-la.
3) Mostrar atividade como concluída quando as condições forem atingidas - os critérios de
conclusão selecionados devem ser atingidos antes que a verificação mude de estilo

Requer visualização
Quando esta opção está marcada, os formandos devem visualizar a atividade, ou seja, clicar
no link para concluí-la. Não deve ativar a condição de 'visualização' se tiver outros requisitos
- isso torna o trabalho extra para o servidor e é improvável que um formando possa atender
a quaisquer outras condições sem visualizar a atividade.

Exigir nota
Quando esta opção está marcada, os formandos devem obter uma nota na atividade para
concluí-la. Por exemplo, um questionário seria marcado como concluído assim que o
utilizador o enviasse (contanto que não contivesse nenhuma pergunta de
“desenvolvimento"). Não importa o quão bem o formando se saiu. Obter qualquer nota
marcará a atividade concluída.

Configurações de conclusão do questionário
É possível distinguir entre as notas de 'aprovado' e 'reprovado' para que um questionário se
torne 'concluído, aprovado' ou 'concluído, não aprovado' em vez de apenas 'concluído'. Esses
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resultados mostram um ícone diferente e um texto alternativo no relatório de conclusão da
atividade. Para configurar isso, precisa especificar o valor de aprovação para a nota
individual da atividade de questionário:
1) Vá para as configurações do questionário e na seção Avaliação, localize o campo Nota de
aprovação;
2) Insira um valor de nota (por exemplo, 5,0);
2) Clique no botão Guardar alterações;
'Concluído, aprovado' mostra uma marca verde e 'Concluído, não aprovado' mostra uma
cruz vermelha. Depois de fazer isso, qualquer pessoa que enviar o questionário receberá o
ícone de aprovação ou reprovação. Se o questionário puder ser respondido várias vezes, o
ícone de conclusão será atualizado automaticamente sempre que a nota for. Há uma
limitação: isso só funciona se as notas forem imediatamente visíveis para os formandos. A
nota não deve ser ocultada permanentemente, nem ocultada até uma determinada data. Se
uma nota estiver oculta, apenas o estado padrão 'concluído' será exibido - mesmo depois que
a data oculta tiver passado.
Se uma nota para aprovação for definida para o questionário, ele será marcado como
concluído assim que o formando obtiver essa nota. Se um determinado número de
tentativas for permitido, o questionário pode ser marcado como concluído depois que o
formando tiver feito todas elas (mesmo se, por exemplo, ele não tiver obtido a nota de
aprovação). Observe que Requer nota deve ser marcada, bem como Exigir nota de
aprovação.
Os questionários podem ser automaticamente marcados como concluídos quando uma ou
mais tentativas forem enviadas. Isso pode ser útil, por exemplo, quando perguntas avaliadas
manualmente são incluídas, mas o formador deseja que o questionário seja concluído antes
que essas perguntas sejam avaliadas.

Configurações de conclusão de Lição
As configurações a seguir são específicas para a atividade de Lição (além das configurações
padrão):
● Exigir conclusão
Para que a lição seja marcada como concluída, o formando deve ir para a última página da
lição.
●

Requer tempo mínimo
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Para que a lição seja marcada como concluída, o formando deve permanecer nas páginas da
lição pelo tempo especificado pelo formador aqui. O tempo pode variar de segundos a
semanas. Se eles terminarem a lição antes, verão um alerta dizendo que não alcançaram o
tempo mínimo aceitável e podem ter que repetir a lição.

Configurações de conclusão de Trabalho
O formando tem de submeter o trabalho para concluir esta atividade - Essa configuração
significa que uma tarefa pode ser considerada concluída depois que o formando a envia,
mas antes que o formador tenha tempo de classificá-la.

Configurações de conclusão do fórum
● Nº de mensagens
Para que o fórum seja classificado como "completo", o formando deve iniciar uma discussão
ou responder a uma discussão. O número total de postagens que eles devem fazer pode ser
especificado na caixa.
● Nº de tópicos
Para que o fórum seja classificado como "completo", o formando deve iniciar um tópico de
discussão. O número de postagens que eles devem fazer pode ser especificado na caixa.
Nota: este requisito não pode ser satisfeito usando os tipos de fórum "Discussão simples
única" e "P e A", uma vez que os formandos não podem criar discussões nesses dois tipos.
● Nº de respostas
Para que o fórum seja classificado como "completo", o formando deve responder a uma
discussão. O número de postagens que eles devem fazer pode ser especificado na caixa.

Data prevista de conclusão
Quando uma data é inserida aqui para uma atividade (por exemplo, Fórum, Escolha) ou
para um recurso, como uma Página ou Pasta, a data de conclusão esperada será exibida no
bloco da Linha do Tempo.

Opções de conclusão bloqueadas
Se pelo menos uma pessoa concluir uma atividade, as opções de conclusão são 'bloqueadas'.
Isso ocorre porque a alteração dessas opções pode resultar num comportamento
inesperado. Por exemplo, se alguém marcar uma atividade como concluída manualmente e
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a definiu para conclusão automática, a atividade ficará desmarcada (torna-se muito confuso
para o formando que já a havia assinalado).
Nota: É melhor não desbloquear as opções, a menos que tenha certeza de que não causará
problemas - por exemplo, se você sabe que os formandos ainda não têm acesso ao curso,
portanto, apenas a equipa marcou a atividade como concluída ao testar.

O que acontece quando desbloqueia
Depois de desbloquear as opções e clicar em Guardar alterações, todas as informações de
conclusão da atividade serão excluídas e, se possível, repostas de acordo com as novas
configurações. Se a nova opção de preenchimento for manual, todos serão definidos como
'não concluído', independentemente de qualquer configuração anterior. Se for automático,
então, dependendo das opções escolhidas, o sistema pode ou não ser capaz de construir um
valor atual correto para todos. O requisito 'visualizado' não funcionará - mesmo se um
formando já tiver visualizado a atividade antes, ela não será marcada como concluída até
que ele a veja novamente. A maioria das outras opções será recalculada com sucesso. Se
alterar as opções de conclusão enquanto um formando estiver conectado, ele pode não ver
as alterações por alguns minutos.

Usando a conclusão da atividade
Os formadores podem decidir se exibem as configurações de conclusão e as datas das
atividades na página do curso a partir do menu de ações ou por meio do bloco de
administração do curso.
As datas das atividades podem ser mostradas ou não na secção Aparência.
As condições de conclusão da atividade podem ser mostradas ou não na secção
Rastreamento de conclusão.
Observe que as condições e datas são sempre mostradas dentro de uma atividade, mesmo se
estiverem configuradas para serem ocultadas na página do curso.
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Conclusão manual
O botão manual Marcar como concluída é sempre mostrado na página do curso para
rótulos, arquivos e URLs, mesmo quando a configuração para mostrar as condições de
conclusão está definida como não. Atividades e recursos podem ser concluídos de dentro da
atividade, tornando mais fácil passar de uma tarefa para a próxima, ao invés de ter que
voltar para a página principal do curso.

Conclusão do curso
A conclusão do curso mostra se um curso foi concluído. Pode mostrar o progresso que o
formando está fazendo para terminar o curso de acordo com critérios específicos. Os
critérios podem incluir o cumprimento do nível de série de uma atividade ou uma
verificação manual "completa" pelo formando e / ou formador. O relatório também pode
mostrar se o formando concluiu outro (s) curso (s) marcado (s) como um curso "dependente
da conclusão".
A conclusão do curso não possui uma função de "acesso restrito", é melhor pensado como
um relatório.

Configurações de conclusão do curso
● Geral
Escolha aqui como deseja marcar o curso como concluído - se deseja que algum ou todos os
requisitos a seguir sejam considerados para a conclusão.
● Condição: Conclusão da atividade
Marque as caixas das atividades que deseja contar para a conclusão do curso. (Pode decidir
se TODAS as atividades devem ser concluídas ou QUALQUER uma delas. Após concluir a
seleção, clique em editar, reviste todas as atividades e guarde-as. A conclusão da atividade
pode ser revista e alterada no separador Editar em massa a conclusão de atividades. Aqui pode
selecionar todas essas atividades e editar o critério de conclusão da atividade e aplicar isso
também a todas as atividades selecionadas e guardar.
● Condição: Conclusão de outros cursos
Esta configuração permite fazer "a conclusão de outro curso" como condição para concluir o
curso em que está trabalhando atualmente. Isso não bloqueia o formando do curso atual;
simplesmente significa que o curso atual não será marcado como concluído até que o
primeiro curso seja marcado como concluído. Portanto, a conclusão do curso atual depende
da conclusão de um curso anterior. Basta selecionar um ou mais cursos na caixa Disciplinas
disponíveis.
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Nota: Para remover um curso da lista se não for obrigatório, clique no curso destacado e ele
será desmarcado.
● Condição: Data de conclusão
Se clicar em Ativar, poderá definir uma data após a qual o curso será declarado concluído.
● Condição: Duração da inscrição
Se clicar em Ativar, poderá escolher um número de dias após a inscrição, durante os quais o
curso será marcado como concluído.
● Condição: Cancelamento da inscrição
Se clicar em Ativar, o curso será marcado como concluído assim que for cancelada a
inscrição do formando.
● Condição: Nota da disciplina
Se clicar em Ativar, poderá definir uma nota de aprovação para o curso. Observe que a nota
do curso no status de Conclusão refere-se ao total de pontos em vez de uma percentagem.
● Condição: Conclusão manual pelo próprio
Se esta opção estiver ativada, o formando pode marcar o curso como concluído no bloco
Auto-conclusão.
● Condição: Conclusão manual por outros
Os utilizadores com papéis selecionados podem marcar o curso como concluído se o seu
papel estiver marcado aqui. Os papéis listados são aqueles para os quais o recurso Marcar
utilizadores como concluídos na conclusão do curso é permitido. TODOS significa que cada
papel deve marcar o curso como concluído antes; QUALQUER significa que será classificado
como concluído assim que um papel o marcar como concluído.

Maneiras de usar a conclusão do curso
Observe que o status de conclusão do curso dos formandos é atualizado de 2 maneiras
diferentes:
1) Se uma atividade ou critério for marcado como concluído manualmente, por exemplo,
por um formador ou gerente, o status é atualizado imediatamente.
2) Se uma atividade ou critérios forem atendidos automaticamente, por exemplo, passar /
completar um questionário, então o status é atualizado na próxima vez que o Cron do
Moodle for executado.
A conclusão do curso pode ser usada de várias maneiras. É importante lembrar que este
recurso é apenas um recurso de relatório. Embora a conclusão do curso não bloqueie o
formando de outro curso, permite que o formador veja se o formando concluiu os cursos de
pré-requisito recomendados. Ele também pode funcionar com a conclusão da atividade para

© Unbeatable Reasons 2021

moodle.isigram.pt

44

mostrar aos formandos as atividades que eles concluíram. Isso pode ser feito por meio de
uma marca de seleção ao lado da atividade na página inicial do curso ou observando o bloco
de status de conclusão do curso. É uma forma de garantir que os membros da equipa de
ensino assinem que um formando concluiu o curso. Por exemplo, o formador B é o instrutor
do Curso2, que tem um pré-requisito recomendado para concluir o Curso1. O formador B é
o formador não editor do Curso1 e deve marcar a caixa que indica que o formando concluiu
o curso.

Conclusões manuais
Dependendo das configurações, a conclusão do curso pode exigir que uma atividade ou todo
o curso seja manualmente marcado como concluído. As configurações permitirão qualquer
número de combinações. Por exemplo, uma atividade pode exigir que o formando receba
uma pontuação mínima e que o formador que não faz a edição verifique manualmente a
conclusão. Ou simplesmente exija que o formando verifique uma atividade ou o curso como
concluído.

Marcação manual por exemplos de formadores
Para que um formador (ou formador não editor, gerente ou outra função) marque um curso
como concluído, a caixa apropriada na seção Conclusão manual por .. deve ser marcada nas
configurações de rastreamento de conclusão. O formador então acede ao bloco Conclusão
da disciplina > Ver relatório da disciplina e verifica os nomes dos formandos que
concluíram o curso.

Conclusão do curso com base em critérios especificados
É possível ter um curso marcado como completo dependendo de uma combinação de
critérios específicos, como atividades concluídas, nota obtida ou tempo gasto no curso. Isso
é decidido na agregação de tipo de critério geral.

Medalhas
As medalhas são uma boa forma de celebrar as conquistas e mostrar o progresso. As
medalhas podem ser concedidas com base numa variedade de critérios escolhidos e podem
ser exibidas no perfil de um utilizador.
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Gerindo medalhas do curso
Novas medalhas podem ser adicionadas clicando no botão Adicionar uma nova medalha,
enquanto clicar no nome de uma medalha existente permite visualizar os seus detalhes e
fazer alterações se não estiver disponível.
Quando os detalhes iniciais foram adicionados e a medalha carregada, clicar para continuar
leva à janela onde os critérios devem ser definidos junto com informações extras. A
medalha só deve ser ativada depois que todas as configurações necessárias forem
adicionadas.

Informação útil
Os campos que não forem preenchidos (como Mensagem da medalha, Medalhas
relacionadas, etc.) não serão exibidos na página da medalha. As versões das medalhas
facilitam o controle de medalhas por um período de tempo ou de medalhas em diferentes
níveis ou idiomas. Medalhas relacionadas são medalhas que estão ligadas de alguma forma
à medalha que está sendo criada, por exemplo, sobre um tema semelhante ou um de vários
níveis (iniciante, intermediário, avançado). Eles são mostrados apenas como texto, não
como hiperlinks.

Adicionar um emblema de curso
● Detalhes da medalha
Adicione um nome e uma descrição e carregue a medalha aqui. Uma versão e idioma da
medalha podem ser adicionados, juntamente com informações sobre o autor da imagem
usada para a medalha.
● Data de validade da medalha
Defina uma data aqui se a medalha deixar de ser válida após uma determinada data. Deixe
como nunca se quiser que a medalha seja exibida permanentemente. Quando as
configurações são guardadas, é levado para a janela Gerir medalhas, onde pode decidir os
critérios para conceder a medalha junto com outras informações opcionais.
● Critério
Para medalhas de curso, os critérios são: Edição do manual por função; conclusão de curso,
conclusão de atividade, distintivos concedidos anteriormente e competências. Ao selecionar
Preenchimento manual por função, você pode escolher a função para a qual deseja atribuir
o distintivo; por exemplo, um formador pode permitir que um formador que não seja editor
atribua distintivos no curso. Para que as medalhas sejam concedidas por conclusão de curso
ou atividade, o rastreamento de conclusão deve estar ativado no site e no curso. Para
medalhas premiadas, uma medalha de site só pode ter outra medalha de site como critério,
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enquanto uma medalha de curso pode ter outra medalha de curso ou uma medalha de site
como critério. É possível adicionar uma descrição do critério / critérios para fornecer mais
informações ou links relevantes. Assim que os critérios forem definidos, retornará à janela
Gerir , onde deverá "ativar o acesso" para que a medalha esteja disponível.

Atribuição de medalhas
As medalhas podem ser atribuídas manualmente no link Medalhas na navegation drawer.
Nota: Se o site tiver um grande número de utilizadores, é mais fácil pesquisar endereços de
e-mail do que nomes.

Revogando uma medalha
Se uma medalha for atribuída por engano, esta pode ser revogada na página Condecorados
com a medalha. Clique na medalha em questão, clique no ícone Prémio, selecione a pessoa
cuja medalha deseja revogar e clique em Revogar medalha. Apenas as medalhas atribuídas
manualmente podem ser revogadas.

Eliminando medalhas
Uma vez que uma medalha foi concedida, existem duas opções para excluí-la, disponíveis
clicando no ícone reciclagem para a medalha em questão na janela Gerir medalhas. Excluir,
mas manter as medalhas emitidas existentes - se esta opção for escolhida, a medalha não
estará mais disponível, mas os formandos que ganharam a medalha ainda o terão exibido
no perfil. Excluir e remover todas as medalhas emitidas existentes - se esta opção for
escolhida, a medalha não estará mais disponível e os formandos que ganharam a medalha
não o verão mais nos seus perfis.

Ganhando emblemas
Depois que todos os critérios forem definidos e o criador da medalha estiver satisfeito com
os detalhes e configurações da medalha, os utilizadores podem começar a ganhá-la. Para
que os utilizadores possam ganhar uma medalha, o criador da medalha precisa ativar o
acesso a esta medalha numa página de visão geral da medalha ou na página Gerir
medalhas.
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Normalmente, as medalhas são atribuídas aos utilizadores automaticamente com base nas
suas ações no sistema. Os critérios de conclusão de uma medalha ativa são recalculados
sempre que ocorre um evento, como conclusão de um curso ou atividade, ou atualização do
perfil do utilizador. Se um utilizador tiver concluído todos os requisitos necessários,
receberá uma medalha e uma notificação por e-mail.
Apenas medalhas com acesso ativo estão disponíveis para os utilizadores e podem ser
ganhas.

Relatórios de curso

Relatório de conclusão de atividade
As informações de conclusão de atividades podem ser visualizadas por gerentes,
formadores e formadores não editores clicando no ícone de roda dentada no canto superior
direito e selecionando Mais > Relatórios > Conclusão das atividades. Os formadores podem
marcar atividades concluídas em nome dos formandos clicando nas caixas de conclusão
relevantes. As atividades marcadas como concluídas pelo formador são exibidas com uma
borda vermelha no relatório de conclusão da atividade.

Relatório de competências
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O relatório de competências permite que os formadores visualizem as competências de cada
formando no curso, juntamente com suas classificações. Os formadores podem clicar num
link Não avaliado e avaliar uma competência.

Registos de atividade
● Registos de atividades do curso
Para gerar um registo, selecione qualquer combinação de grupo, formando, data, atividade,
ações e nível e clique no botão Obter registos.
● Níveis
Pode filtrar os registos por nível. Exemplos disso são:
- Nível de ensino: um evento ou ação realizada por um formador (geralmente) que afeta a
experiência de aprendizagem dos formandos. Isso pode ser, por exemplo, dar nota a um
formando ou adicionar um módulo ao curso.
- Nível de participação: um evento ou ação que pode estar relacionado à experiência de
aprendizagem de um utilizador. Pode ser, por exemplo, um formando escrevendo uma
mensagem num fórum ou enviando uma Trabalho.
Pode ver quais páginas o formando acedeu, a hora e a data em que acedeu, o endereço IP de
onde veio e as ações (visualizar, adicionar, atualizar, excluir). Pode escolher exibir os
registros numa página ou transferi-los num formato de texto, ODS ou Excel.
Nota: A página de relatório de registo contém links ativos que permitem aceder a página de
perfil de um formando ou uma página específica que o formando estava visualizando. O link
do endereço IP fornece uma estimativa da localização do formando.

Relatório de atividades
Um relatório de atividades do curso, mostrando o número de visualizações para cada
atividade e recurso (e quaisquer entradas de blog relacionadas), pode ser visualizado por
gerentes, formadores e formadores não editores. Um relatório de atividades é calculado a
partir da data de início do curso (nas configurações do curso).
Se os relatórios de atividades estiverem ativos para um curso nas configurações do curso
(Mostrar relatórios de atividade em Aparência), cada participante do curso pode aceder aos
relatórios das suas contribuições, como mensagens no fórum ou envio de tarefas, registos e
um relatório de estatísticas.
O relatório Completo ajuda os instrutores a ver uma lista detalhada do último registro e
atividade de um formando individual nas Atividades e recursos do seu curso Moodle,
incluindo contribuições detalhadas para qualquer um dos vários tipos de atividades do
curso. As atividades e recursos são exibidos na mesma ordem em que estão na página
principal do curso. pode se parecer com o portfólio de um formando em um curso
específico.
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Relatório de participação na disciplina
Um relatório de participação para uma determinada atividade pode ser gerado por um
gerente, formador ou formador que não edita.
Relatórios de participação:
- Gere uma lista de quem participou numa determinada atividade e quantas vezes.
- Pode ser filtrado por função, grupo e ação.
- Permitir que formandos individuais ou grupos (por exemplo, aqueles que não
participaram) recebam mensagens facilmente.

Estatísticas
Os gráficos e tabelas de estatísticas mostram quantos acessos ocorreram em várias partes do
site durante vários períodos de tempo. Não mostra quantos usuários distintos existem. São
processados diariamente na hora que especificar.

Reutilizar atividades
Existem várias maneiras de reutilizar um curso ou partes de um curso. A maioria delas
envolve ou é semelhante a um processo de backup e restauração.
●
●
●

Backup de atividades
Restauração de atividade
Importar dados do curso - Permite que um formador vá para outro curso onde ele
leciona e importe elementos para o curso atual. Semelhante a um backup e
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●
●

restauração, exceto que é um processo.
Redefinir curso - Limpa basicamente toda a atividade do curso atual.
Duplicar um recurso / atividade - Use a opção Duplicar no menu Editar
configurações para qualquer atividade ou recurso para fazer outra cópia dele.

Para o formando:
Cursos
Autoinscrição num curso
Se a autoinscrição estiver disponível, o formando pode se inscrever no curso. Caso o curso
tenha uma senha de inscrição, o formando será informado disso pelo formador e só terá
que inserir a Senha de inscrição disponibilizada para se inscrever no curso.

Visualização de um curso

O formando pode ver facilmente as datas das atividades e os critérios de conclusão na
página do curso.
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O formando pode ver facilmente as datas da atividade e os critérios de conclusão na página
da atividade.

O formando pode ver as notas de aprovação ao aceder a um questionário.

O formando ainda pode controlar a velocidade de reprodução dos arquivos de som e vídeo e
ser alertado ao enviar poucas ou muitas palavras numa pergunta de desenvolvimento de um
questionário.

Competências
O formando pode ver (mas não alterar) as competências vinculadas num curso. Também
pode ver a sua classificação atual para cada competência. O formando pode filtrar
competências por atividade para ver facilmente, por exemplo, quais competências estão
conectadas a qual atribuição específica.
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Conclusão do curso
Uma configuração de conclusão do curso pode exigir que o formando confirme que
concluiu o curso. Os formandos fazem isso usando o bloco Conclusão da disciplina.

Uma configuração de conclusão de curso pode exigir que o formando marque manualmente
uma atividade quando acreditar que a concluiu. Na página inicial do curso, o formando
pode ver uma caixa para marcar como autoconclusão da atividade.

Gestão da medalha de utilizador individual
Os utilizadores podem gerir as medalhas do site e medalhas externas clicando no menu do
utilizador no canto superior direito > Preferências > Gerir medalhas. A partir daqui, pode
visualizar, pesquisar e fazer download de medalhas.
Um formando pode visualizar as medalhas do curso de outros formandos acedendo a
Participantes e clicando no perfil do curso de um utilizador escolhido. Os emblemas são
visíveis no perfil de curta duração (curso).
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Mais informações
Para mais informações pode consultar a documentação do Moodle no seguinte enderenço:
https://docs.moodle.org/311/en/Main_page
Também pode contactar a administração da plataforma Moodle da Unbeatable Reasons
através do e-mail: unbeatablereasons2021@gmail.com
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