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Ensino e Aprendizagem online - Implementação

Moodle U.Porto

• Gestão de conteúdos
• Entrega de trabalhos
• Realização de testes
• Fóruns de discussão

Panopto

• Gravação de aulas
• Webdifusão de aulas

Colibri - FCCN

• Videoconferência



1. Como criar uma UC no Moodle U.Porto?

2. Por que aparece o nome da UC rasurado?

3. Como adicionar um ficheiro

4. Como criar um fórum de discussão

5. Como criar um teste online

6. Como criar uma entrega de trabalho

7. O que são meta-disciplinas?

8. Integrações com o SIGARRA

9. Como dar acesso a visitantes com chave

Moodle U.Porto



1. Como criar uma UC no Moodle U.Porto?

1. Aceder à ficha da unidade no 
SIGARRA

2. No menu à direita > clicar em 
Inserir UC no Moodle

Para mais informações consulte o 
tutorial vídeo.

https://uporto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=41a31868-1828-42d2-b27c-ab7a00f46ff0


Notas adicionais à criação da UC no Moodle

● A criação da unidade no Moodle U.Porto é feita através do SIGARRA, devendo 
para o efeito estar preenchida:
○ Ocorrência
○ Ciclo de estudos
○ Corpo docente com distribuição de serviço (tabela docência-horas)

● O processo de criação da unidade e inscrição dos utilizadores (docentes e 
estudantes) no Moodle U.Porto é automático, no entanto, não é imediato! Tem de 
aguardar algumas horas até que o processo esteja concluído.



Notas adicionais à visibilidade da UC no Moodle

● Quando a unidade está criada no Moodle na ficha da UC no SIGARRA surge a 
indicação

● A unidade está criada no Moodle, mas os estudantes não a conseguem ver…

o Possíveis motivos:

ü A página da unidade pode ainda estar oculta (rasurada) para os estudantes no Moodle

ü Estudante pode ainda não estar inscrito à unidade no SIGARRA ou ter a inscrição condicionada

Para mais informações consulte o tutorial vídeo.

https://uporto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=41374585-dac4-4fbe-b102-ab790115352c
https://uporto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=5a5ee7e1-03f6-44df-b385-ab7a00ea7911


2. Por que aparece o nome da UC rasurado?
● A página da unidade no Moodle ainda está escondida para os estudantes!

● O docente tem de alterar o estado de visibilidade:
o Entrar na página da UC no Moodle > na mensagem a vermelho clicar em Alterar > no item 

Disponibilidade da unidade curricular  selecionar a opção Mostrar > e Guardar alterações



3. Como adicionar um ficheiro

1. Começar por Ativar o modo de edição

2. Numa secção clicar em Adicionar Conteúdos

3. Selecionar o recurso Ficheiro > clicar em Adicionar

4. Seguir as instruções do ecrã

Para mais informações consulte o tutorial vídeo.

https://uporto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2863b461-2452-460f-a1db-ab7a00998652


4. Como criar um fórum de discussão

1. Começar por Ativar o modo de edição

2. Numa secção clicar em Adicionar Conteúdos

3. Selecionar a atividade Fórum > clicar em Adicionar

4. Seguir as instruções do ecrã para configuração

Para mais informações consulte o tutorial vídeo.

https://uporto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4dfda3cb-2923-4a14-abad-ab7a009e9f53


5. Como criar um teste online

1. Começar por Ativar o modo de edição

2. Numa secção clicar em Adicionar Conteúdos

3. Selecionar a atividade Teste > clicar em Adicionar

4. Seguir as instruções do ecrã

Para mais informações consulte o tutorial vídeo.

https://uporto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=04a4340b-adc5-4091-9fbc-ab79011a8951


Notas adicionais à criação de um teste

● A criação de um teste é composta por vários passos:

o Criar o teste

o Criar categorias de perguntas

o Criar perguntas

o Associar as perguntas ao teste

ü É fundamental a visualização da sequência de tutoriais disponíveis (tutoriais vídeos)

https://uporto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=b288e48b-28a0-444e-a2c2-ab7a00cff50d


6. Como criar uma entrega de trabalho

1. Começar por Ativar o modo de edição

2. Numa secção clicar em Adicionar Conteúdos

3. Selecionar a atividade Trabalho > clicar em Adicionar

4. Seguir as instruções do ecrã

Para mais informações consulte o tutorial vídeo.

https://uporto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e0c74645-88f2-4edc-a856-ab7a00c4d4bf


Notas adicionais à criação de um trabalho

● É possível criar uma entrega de trabalho:

o Individual (descrita no tutorial vídeo apresentado)

o Em grupo



8. Integrações com o SIGARRA

● SIGARRA para MOODLE
o Criação da unidade
o Inscrição dos utilizadores (docentes e estudantes)
o Ficha da unidade
o Sumários

● MOODLE para SIGARRA

o Classificações (pauta)



7. O que são meta-disciplinas?

● Espaço criado manualmente no Moodle U.Porto, para o qual são reencaminhados 
os estudantes de duas ou mais unidades que partilham o mesmo conteúdo e 
atividade curricular, permitindo assim que o docente apenas tenha de gerir uma 
única página.

● O docente deve solicitar a criação da meta-disciplina enviando um e-mail para 
apoio.elearning@uporto.pt , indicando os códigos das unidades a juntar.

mailto:apoio.elearning@uporto.pt


9. Como dar acesso a visitantes com chave

● Para dar acesso a um utilizador (ou um conjunto de utilizadores) não inscrito, terá 

de permitir o acesso a visitantes com chave à unidade.

● O acesso de visitante apenas permite a visualização dos conteúdos, não sendo 

possível qualquer tipo de participação nas atividades nem interação com os 

utilizadores inscritos!



9. Como dar acesso a visitantes com chave
1. Na página da UC no Moodle > clicar em Administração da UC à esquerda

2. Clicar em Métodos de inscrição > no item Acesso de visitante clicar no ícone da 
roda dentada

3. Em Permitir Acesso de visitante > selecionar Sim > e definir uma Chave 

4. Clicar em Guardar alterações

5. Enviar link direto da UC no Moodle e a chave de acesso ao(s) visitante(s)

Para mais informações consulte o tutorial vídeo.

https://uporto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=09dea371-4c97-4296-bdf7-aaf000889778


+ INFO

● Consultar
○ https://elearning.up.pt/moodle

○ https://elearning.up.pt/ajuda

○ https://elearning.up.pt/formacao

● Em caso de dúvidas contactar o Núcleo de Tecnologias Educativas
○ apoio.elearning@uporto.pt

https://elearning.up.pt/moodle
https://elearning.up.pt/ajuda
https://elearning.up.pt/formacao
mailto:apoio.elearning@uporto.pt


1. O que é? Para que serve?
2. Como pode ser utilizado?
3. Como aceder?
4. Quem pode utilizar?

Panopto



1. O que é? Para que serve?

● Software para gravação de aulas e sistema de gestão de vídeo (VMS).

● Integrado com a plataforma Moodle U.Porto.

● Tipicamente usado para:

○ Gravação de aulas (orador e apresentação)

○ Captura de ecrã

○ Webdifusão de aulas



2. Como pode ser utilizado?

● O docente deve começar por criar a unidade no Panopto 

através do Moodle.

1. Na página da UC no Moodle, do lado direito, em 

Adicionar blocos > selecionar a opção Panopto – Vídeos

2. No bloco Panopto - Vídeos > clicar em Criar Uc no 

Panopto



3. Como aceder?

1. Entrar na página da UC no Moodle

2. No bloco Panopto - Vídeos > clicar no botão
Enter/Acesso Panopto

Para mais informações consulte o tutorial vídeo.

NOTA: Um docente que utilize o Panopto com o Moodle tem a garantia de que aos vídeos que disponibilizar
têm apenas acesso os estudantes inscritos àquela unidade curricular. A gestão de utilizadores e opções de 
partilha é feita automaticamente. 

https://uporto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=30f59ada-9425-4399-a8c1-103caae93da0


3. Quem pode utilizar?

● Docentes

○ Podem gravar/gerir vídeos. Acedem através do Moodle U.Porto

● Estudantes

○ Podem ver os vídeos disponíveis nas UC’s, no Moodle, em que os docentes utilizam a ferramenta



+ INFO

● Consultar
○ https://elearning.up.pt/tecnologias/panopto/

○ https://elearning.up.pt/ajuda

○ https://elearning.up.pt/formacao

● Em caso de dúvidas contactar o Núcleo de Tecnologias Educativas
○ apoio.elearning@uporto.pt

https://elearning.up.pt/tecnologias/panopto/
https://elearning.up.pt/ajuda
https://elearning.up.pt/formacao
mailto:apoio.elearning@uporto.pt


1. O que é? Para que serve?
2. Como pode ser utilizado?
3. Quem pode utilizar?



1. O que é? Para que serve?

● Software de videoconferência.

● Gestão deste software é da FCCN (https://videoconf-colibri.fccn.pt/doc/about) 

● Tipicamente usado para:
○ Aulas e reuniões a distância

https://videoconf-colibri.fccn.pt/doc/about


2. Como pode ser utilizado?

1. Para criar uma aula deve aceder a http://colibri.fccn.pt > clicar em Agendar > 

autenticar-se via AAi (autenticação federada)

2. Clicar em Agendar uma Nova Reunião > seguir as instruções do ecrã

3. Para disponibilizar a aula aos estudantes deve enviar-lhes o URL e, se aplicável, a 

senha da reunião (ou clicar em “Copiar o convite” e enviar essa informação aos

estudantes)

http://colibri.fccn.pt/


3. Quem pode utilizar?

● Docentes

○ Podem criar aulas/sessões/reuniões e partilhar apresentações com os estudantes

● Estudantes

○ Podem aceder e participar nas sessões síncronas. Os docentes podem conceder permissões aos 

estudantes durante a aula para realizarem apresentações. 



+ INFO

● Tutoriais

○ https://videoconf-colibri.fccn.pt/doc/tutorials 

● Em caso de dúvidas contactar o Núcleo de Tecnologias Educativas

○ apoio.elearning@uporto.pt

https://videoconf-colibri.fccn.pt/doc/tutorials
mailto:apoio.elearning@uporto.pt


+ Webinars

Introdução ao ambiente Moodle 
U.Porto

12.03/10h00 13.03/10h00 17.03/ 15h00 19.03/10h00

Gravação de aulas com Panopto 12.03/15h00 18.03/10h00 23.03/10h00

Criar uma entrega de trabalho no 
Moodle U.Porto

16.03/10h00 23.03/15h00

Criar e dinamizar um fórum 18.03/15h00 24.03/10h00

Como fazer aulas em direto? 16.03/15h00 24.03/15h00

Criar um teste no Moodle U.Porto 19.03/15h00

Para assistir a um webinar basta clicar na data e hora da sua preferência e será direcionado para a 
sala online onde está a decorrer o webinar.

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/716117562
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/140859349
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/603364842
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/474116928
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/173706714
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/265951350
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/406298827
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/200459267
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/324074993
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/860203832
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/533320834
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/550875760
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/445084511
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/978653756

