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Conhecer os blocos 

 
Figura 58 -Blocos mais comuns 
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CONHECER OS PRINCIPAIS BLOCOS 

 

���� Actividade recente 

Mostra-lhe a actividade a nível da 
disciplina. Por exemplo, se foi criado um 
teste recentemente, ou adicionada uma 
nova mensagem no fórum vai aparecer 
uma hiper-ligação para a actividade neste 
bloco. 

 

 

���� Actividades 

Permite acesso rápido a todas as 
actividades de uma disciplina e agrupa-as 
por tipo, evitando assim que o utilizador 
tenha que procurar tópico a tópico por um 
certo tipo de actividades. 

 

 

���� Actividades 

 Lista de actividades. 

���� Administração do sítio 

 Menu de administração 

���� Calculadora de empréstimos 

 Mostra a calculadora de empréstimos. 

���� Calendário 

Mostra um calendário com todos os 
eventos (e todas as actividades com data 
de entrega) assinalados. É útil para saber, 
por exemplo, todos os trabalhos que tem 
para entregar este mês. 
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���� Descrição do sítio 

Mostra a descrição do site ou da 
disciplina. 

 

 

���� Disciplinas 

Permite acesso rápido às disciplinas onde 
é participante. Caso não esteja inscrito em 
nenhuma vai ver uma lista de grupos de 
disciplinas. 

 

���� Entrar 

 Caixa de login. 

���� Gestão de marcadores 

 Pode gerir os seus favoritos 

���� HTML 

 Bloco onde pode colocar HTML 

���� Listas RSS remotas 

 Mostra notícias RSS externas. 

���� Mensagens 

Mensagens recebidas a nível do utilizador. 

���� Mentees 

 Dá acesso rápido aos alunos de um mentor. 

���� Menu Principal 

 Bloco onde pode adicionar actividades e recursos 

���� Menu do blogue 

Acesso rápido às funções do blogue. 

���� Palavras-chave do blogue 

 Mostra as palavras-chave mais usadas no blogue. 

���� Palavras-chave 

 Mostra as palavras-chave mais usadas. 

���� Pesquisa global 

 Permite fazer pesquisas dentro do site. 
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���� Pessoas 

Dá acesso à lista de participantes onde 
pode ver o perfil de outros utilizadores 
inscritos na disciplina. 

 

 

���� Procurar nos fóruns  

Permite fazer pesquisas dentro dos fóruns do site. 

���� Próximos eventos 

Lista todos os eventos e actividades cujo 
prazo está mais próximo de terminar. 

 

 

���� Servidores de rede 

 Mostra os servidores da rede. 

���� Termo aleatório do glossário 

 Mostra um termo aleatório de um glossário. 

���� Ultimas notícias 

Mostra-lhe as últimas notícias da 
disciplina onde se encontra. 

 

 

���� Utilizadores activos 

Permite-lhe saber quais os utilizadores 
que se encontram on-line neste momento. 
Se clicar neles pode escolher enviar-lhes 
uma mensagem. 

 


