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Tutorial
Editar e Gerenciar Wiki no AVA - Moodle



Como editar e 

gerenciar uma 

Wiki no AVA

Nesta etapa, demonstraremos como editar e 
gerenciar uma Wiki no AVA.

Para a edição e gerenciamento você deverá 
seguir os seguintes passos:

I Localizar a Wiki no tópico 
(Semana/Aula/Período);

II Acessar a Atividade;

III Editar e configurar a Wiki.



Nesta etapa serão demonstrados itens importantes para a 
edição e gerenciamento da Wiki: 
• Como criar páginas;
• Como editar e visualizar o conteúdo elaborado;
• Como inserir comentários;
• Como visualizar o histórico de edição;
• Como mapear todas as alterações feitas na Wiki;
• Como subir ou baixar arquivos na Wiki;
• Como deletar páginas da Wiki.



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.



Para editar a Wiki, clique na atividade para abrir.



Clique em Ativar edição

Mantenha o Formato HTML.



Clique em Ativar edição

Clique em Criar página.



Página da Wiki criada, aparecerão as opções de 
edição e gerenciamento desse recurso.



Em Editar você deve inserir e editar 
as informações da sua página. 



Utilize a barra de ferramentas clicando 
na seta        para editar o texto.



Para criar uma nova página basta 
adicionar o título que ela terá no próprio 

texto, entre colchetes duplos. 



Clique em Editando a página para 
fechar o bloco.



Clique no bloco Marcadores.
Neste bloco você pode inserir tags, facilitando a busca de 

usuários que utilizaram os mesmos marcadores.



Clique no bloco Marcadores
Neste bloco você deve inserir tags, facilitando a busca de 

usuários que utilizaram os mesmos temos.
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.



Clique no bloco Marcadores
Neste bloco você deve inserir tags, facilitando a busca de 

usuários que utilizaram os mesmos temos.Clique em Pré-visualizar para conferir 
como seu texto aparecerá.



Depois de conferir como ficará seu 
texto, lembre de clicar em Salvar.



Em Visualizar você consegue ver o seu 
texto, o link para a Nova Página e os 

marcadores (ou tags). 



A área Comentários permite que os usuários façam 
comentários sobre o conteúdo elaborado.

Se a Wiki for colaborativa, todos podem inserir comentários.
Se a Wiki for individual, apenas o proprietário 

e o professor podem comentar. 



Clique em Adicionar comentário.



Insira suas observações na caixa de edição 
e clique em Salvar mudanças.



Os comentários ficam registrados. 
Apenas o autor do comentário ou 

o professor podem editar ou excluir.



Em Histórico ficam registradas
todas as edições de uma página da Wiki.

As versões de edição ficam listadas da 
mais recente para a mais antiga. 



É possível comparar duas versões.
Basta selecionar quais versões você deseja

e clicar em Comparar selecionados.



A diferença de edição 
aparecerá destacada.



É possível visualizar em tela cheia 
cada uma das versões e também 
restaurar a página da Wiki para a 

versão anterior.



Em Mapa são apresentadas listas de ações dentro 
da Wiki, de acordo com o menu disponível.

Você pode fazer o mapeamento de Contribuições, Links, Páginas 
órfãs, Índice das páginas, Lista de páginas e Páginas atualizadas. 



Em Arquivos você pode adicionar
arquivos na página Wiki. 

Basta clicar no botão Editar arquivos wiki.



Aparecerá a tela de gerenciamento de arquivos 
padrão do Moodle.

Clique em        para subir um arquivo 
ou em        para baixar um arquivo 

já existente na wiki.
Lembre de clicar em Salvar mudanças
após realizar as alterações desejadas.



Em Administração você pode remover páginas 
criadas ou o histórico de versões. 

Basta selecionar a opção no Menu administrativo.



Chegamos ao final do Tutorial Editar e Gerenciar Wiki no AVA – Moodle.
Até a próxima!
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