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Tutorial 9 – Incorporação de Vídeo no Moodle 

 

É possível incorporar vídeos disponibilizados na Internet, através de links, em várias ferramentas do 

Moodle. Por exemplo: Incorporar um vídeo hospedado no Youtube em um fórum no Moodle. A 

seguir será apresentado como realizar essa configuração. 

Ao clicar em “Responder” a uma mensagem do Fórum, é exibida a janela do editor de texto do 

Moodle. A seguir são apresentados os passos (nove) para inserir o vídeo nesse texto que está sendo 

informado. 

 

Passo 01: 

Na tela do editor Moodle, primeiro é digitado o texto, na posição onde o vídeo deve ser exibido, é 

escolhida a opção “Moodle Media”, conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1: Resposta a uma mensagem do Fórum. 

 

Passo 02: 

A próxima etapa é informar a mídia que será incorporada ao texto, para isso deverá ser escolhida a 

opção “Encontrar ou Enviar um som, vídeo ou ...”, . 
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Figura 2: Mídia que deverá ser incorporada ao texto. 

 

Passo 03: 

Uma vez que esse exemplo trata da inserção de vídeos hospedados no Youtube, a opção “Vídeos do 

Youtube” deverá ser selecionada. (Figura 3) 

 

 

Figura 3: Vídeos do Youtube. 
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Passo 04: 

O próximo passo é encontrar o vídeo que será incorporado ao texto, para isso é informada a palavra 

chave ou texto chave no campo “Buscar Vídeos” (Figura 4), escolhida a opção de organização e a 

ferramenta irá buscar os vídeos relacionados com os critérios da pesquisa. 

 

Figura 4: Definição do critério da pesquisa. 

 

Passo 05: 

Seguindo os critérios da pesquisa, o Moodle apresentará as opções de vídeos encontrados (Figura 5). 

Para escolher um dos vídeos é necessário clicar nele. 

 

Figura 5: Vídeos encontrados. 



          
 

Programa de Capacitação Continuada em EAD 
UAB/CAPES para IFPB 

 

Passo 06: 

Os detalhes do vídeo são apresentados (Figura 6), para definir esse vídeo para inserção no texto é 

necessário clicar na opção “Selecione este arquivo”. 

 

Figura 6: Detalhes do Vídeo. 

Passo 07: 

O Moodle exibe o vídeo escolhido na tela apresentada na Figura 2 (passo 02). Para confirmar a sua 

incorporação é necessário apenas clicar em “Inserir”. 

 

Figura 7: Confirmando vídeo para ser inserido. 
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Passo 08: 

O Moodle retorna à tela inicial de edição, mostrando apenas o nome do vídeo incorporado (Figura 8). 

Para enviar a mensagem editada e o vídeo incorporado, é necessário clicar na opção “Enviar 

mensagem ao Fórum”. 

 

Figura 8: Enviando mensagem com vídeo incorporado. 

 

Passo 09: 

O texto editado e o vídeo incorporado são exibidos nas mensagens do fórum. (Figura 9) 

 

Figura 9: Mensagem enviada com vídeo incorporado. 
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Para o caso do professor, existem opções de mais ferramentas onde pode incorporar vídeos, como 

por exemplo: 

 Página; 

 Enunciado de uma Tarefa; 

 Questionário; 

 Livro; 

 E na maioria das situações em que pode fazer uso do editor do Moodle.  

 

O procedimento é o mesmo, utilizando a mesma barra de ferramentas do editor do Moodle e 

seguindo os mesmos passos.  

 

 

   Vídeo sugerido sobre Incorporação de um vídeo numa ferramenta do Moodle 

https://www.youtube.com/watch?v=aCUe-EE4TOg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aCUe-EE4TOg

