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Tutorial
Criar e configurar Wiki no AVA - Moodle



A atividade Wiki permite que os participantes adicionem e 
editem uma coleção de páginas web.
Wikis podem ser utilizadas para criar:
• anotações de participação em palestras;
• trabalhos de campo;
• livro on-line;
• conteúdo sobre um tema definido pelo professor, etc.



Como criar e 

configurar uma 

Wiki no AVA

Nesta etapa, demonstraremos como criar e 
configurar uma Wiki no AVA.

Para isso, você deverá seguir os seguintes 
passos:

I Colocar a disciplina em modo de 
edição;

II
Localizar o tópico 
(Semana/Aula/Período) para criar e 
configurar a Wiki.



Nesta etapa, além da criação, serão demonstrados itens 
importantes para visualização e realização da Wiki:
• Modo colaborativo ou individual;
• Formato recomendado;
• Período de abertura e encerramento da atividade.



Colocar a disciplina em modo de ediçãoI

Para realizar a inserção ou alteração de 
conteúdo e atividade a disciplina deverá 
estar no modo de edição.



Coloque a disciplina no modo de edição.
Para isso, clique na engrenagem.



Clique em Ativar edição.



A disciplina estará no modo de edição após aparecer o ícone 
mover recurso (      ) do lado esquerdo dos recursos.



Localizar o tópico (Semana/Aula/Período) 
para criar e configurar a WikiII



Localize a semana/período/aula 

onde a Wiki será criada.



Clique em Adicionar uma 
atividade ou recurso.



Localize e clique em Wiki.



Clique no bloco Geral.
Neste bloco deve-se inserir o nome da atividade e 

as informações para realização da atividade, correção e feedback.



Coloque um nome para a Wiki.
(Exemplo: Aula x – Atividade / Wiki)

Este campo é obrigatório.



Coloque as orientações para realização da Wiki.



Escolha o modo da Wiki,
se colaborativa ou individual.



Wiki colaborativa determina que todos possam editar a Wiki.

Wiki individual determina que cada alun@ possua sua própria Wiki, 
a qual somente el@ poderá editar.



Coloque o nome da primeira página da Wiki.
(Sugestão: coloque o tema que será abordado na Wiki)

Este campo é obrigatório e não 
pode ser alterado depois da Wiki criada.



Clique no bloco Geral para ocultar.



Clique no bloco Formato.

Neste bloco deve-se escolher como a Wiki será
visualizado durante a realização da atividade.



Clique no bloco Geral para ocultar
Escolha o formato em que a Wiki será editado.

(Manter o formato HTML)



Selecione a opção Forçar formato.
Isso garante que o formato não seja modificado 

durante a edição da Wiki.



Clique no bloco Formato para ocultar.



Clique no bloco Formato para ocultarClique no bloco Restringir acesso. 
Neste bloco é possível incluir restrições na atividade, 
como por exemplo, estabelecer o período de acesso 

(data e hora específicas).



Clique em Adicionar Restrição, para escolher
o prazo de disponibilização da Wiki aos alunos.



Clique em Data para escolher o período em que 
a Wiki estará disponível para interação dos alunos.



Escolha a data e hora de 
abertura da atividade.



Clique em Adicionar restrição para escolher 
a data e hora de encerramento da atividade.



Neste exemplo, a Wiki ficará disponível para interação 
dos alunos no período de 07/05/2020, a partir das 8h, 

até 14/05/2020, às 23h55.



Clique no bloco Restringir acesso para ocultar.



Clique no bloco Conclusão de atividades no curso
para ocultar

Para salvar as configurações, clique em 
Salvar e voltar ao curso.



A atividade Wiki foi criada e configurada.
A próxima etapa será conferir as opções 

de edição e gerenciamento dessa atividade.



Agora que você aprendeu como criar e configurar a Wiki, 
acesse o tutorial sobre como editar e gerenciar essa atividade.
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