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A G E N D A

Ao longo deste tutorial serão abordados os 
seguintes tópicos:

ü Acessar a atividade Wiki;
ü Editar a atividade Wiki.



Acessando a atividade 
Wiki
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1

Acesse a aula no 
AVA da Disciplina.



2
Procure e

clique no ícone 
Atividade
Wiki.



3

Leia as orientações 
antes de iniciar a 

atividade.



4

Em seguida clique 
em Editar.



5

Desenvolva um texto, 
dando sua 

contribuição de 
modo a enriquecer o 

texto final.



6

Clicando na seta, 
você terá à 

disposição as opções 
de configuração de 

texto.



7
Você pode:

1 - Inserir links;
2 - Importar arquivos 

word;
3 - Inserir imagens, 

dentre outros recursos 
de edição de texto.
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8

Para criar uma nova 
página basta 

adicionar o título que 
ela terá no próprio 

texto, entre colchetes 
duplos.



9
Clique em 

Editando a página 
para fechar o 

bloco.



10
Clique no bloco 
Marcadores.

Neste bloco você pode 
inserir tags, facilitando 

a busca de usuários 
que utilizaram os 

mesmos marcadores.



11
Escreva o marcador 
que deseja inserir, 
seguido de vírgula.
Automaticamente ele 
mostrará o marcador 

destacado com cor, acima 
da caixa de texto. 

Você pode criar quantos 
marcadores desejar.



12
Clique em 

Pré-visualizar para 
conferir como seu 
texto aparecerá.



13
Depois de conferir 

como ficará seu 
texto, lembre de 
clicar em Salvar.



13
Depois de conferir 

como ficará seu 
texto, lembre de 
clicar em Salvar.

AVISO

Sempre que você acessar a aba de
edição da Wiki e realizar alguma alteração, 

para salvá-la clique no botão Salvar.



Na aba 
Comentários
aparecem os 

comentários feitos 
pelos participantes 
da Wiki e também 

os comentários 
do(a) professor(a).
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Caso deseje fazer 
algum comentário, 

basta clicar em 
Adicionar 

comentário.
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Insira seu 
comentário na 
caixa de texto e 
clique em Salvar 

Mudanças.
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Na aba Histórico
você tem um 
relatório das 

alterações 
realizadas pelos 
participantes da 

Wiki.
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Em Versão aparece o 
número de versões do 
documento. Clicando 

nesse número você pode 
navegar na última versão 

do documento e 
restaurar para a versão 

original.
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Em Mapa está 
disponível um menu 
onde são listadas as 
páginas criadas na 

Wiki através de links 
no texto principal, 

possibilitando a 
navegação entre elas. 
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Na aba Arquivos os 
arquivos de imagem 
inseridos no texto da 
Wiki são visualizados 

nesta relação de 
arquivos e podem ser 
acessados por todos 

os usuários.
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Fácil, não?
Até a próxima!
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