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Tema 2 – Configurar a sala de aula de uma disciplina
Por padrão no IFPB, ao ser criada uma disciplina no Moodle, é adicionado um conjunto predefinido
de Blocos.
Blocos são ferramentas que podem ser colocadas nas colunas laterais ou no console (dock) de uma
sala no Moodle. Através dos blocos, o professor pode disponibilizar informações complementares
para uma melhor organização de sua disciplina e maior interação com o aluno.
Alguns blocos são implantados pelo administrador do Moodle e não há permissão para apagar ou
ocultar. São os Blocos de Navegação e Configurações.

Navegação: Como o nome indica, expõe a trilha de navegação por
sua sala e por outros setores do site. Clicando em qualquer link da
relação, o usuário é levado ao espaço por ele indicado. As
informações deste Bloco se alteram dependendo do conteúdo da
sua janela central no momento do acesso. No exemplo, o bloco
corresponde à página inicial de uma disciplina (Moodle Fev 2014)
que está sendo acessada.
Através do Bloco de Navegação é possível navegar para a “Página
inicial” do site, para “Meu perfil”, para partes do “Curso atual”
(Participantes, Relatórios, e por todas as seções que estejam
abertas e disponíveis) e, finalmente, em “Meus cursos” onde é
possível navegar de um curso para outro, sem precisar sair do
Moodle.

Configurações: O conteúdo deste bloco também sofre modificação
ao passar de uma janela para outra do curso e depende do perfil do
usuário (professor, tutor ou aluno).
Na figura ao lado é possível observar o conteúdo apresentado
quando é acessada a janela principal do curso. É possível “Ativar
edição”, “Editar configurações” do curso ou disciplina, “Importar”
dados de outra disciplina no Moodle, e acessar o “Banco de
questões” do professor, entre outras funcionalidades referentes à
disciplina. Observe que Editar configurações pode se referir a um
recurso ou atividade dependendo do conteúdo mostrado na janela
central.
Os itens "Mudar papel para " e "Minhas configurações de perfil",
no entanto, aparecem em qualquer situação (professor e tutor).
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Blocos que podem ser adicionados pelo professor
Diversos blocos estão disponíveis para o professor, para habilitar é necessário seguir os seguintes
passos:

1. Ativar Edição. Clica no botão de ativação na parte superior direita da tela de sua sala
2. Acrescentar um bloco. Normalmente fica do lado direito, e geralmente é o ultimo bloco. Clique
em “Adicionar”

Aparecerá a relação dos blocos que ainda não estão expostos nas laterais de sua sala. Ao clicar sobre
o bloco a ser adicionado, o mesmo ficará exposto numa das colunas laterais da sala, e a partir daí,
através dos ícones de edição disponíveis no bloco, o professor pode: esconder bloco, movê-lo para o
dock, atualizar suas configurações, apagá-lo, ocultá-lo ou movê-lo para outra posição na mesma
coluna ou para a outra coluna.

Por padrão, no IFPB, cada professor já recebe sua sala com os blocos indispensáveis. Se sentirem
necessidade, de acordo com sua metodologia, podem acrescentar novos blocos, e aqueles blocos
que não são necessários, podem ser excluídos da sala. O importante é usar os blocos com
moderação, deixando aqueles que realmente cumprem função pedagógica para o bom
funcionamento da sua disciplina, visando também a questão da clareza da sala, para que fique com a
aparência “clean” e funcione adequadamente.
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Vídeo sugerido sobre como Inserir Blocos na Sala Moodle

https://www.youtube.com/watch?v=l3_t-ucWW9s

