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Atividade de submissão de trabalhos no Moodle 
 

1. Aceder à disciplina e ativar modo de edição 
 

 

 

 

2. Selecionar a atividade Trabalho 

 

 

 

Ativar modo de edição 

Selecionar a atividade 
Trabalho 
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3. Configurar a atividade de envio de trabalhos 

 

 

Identificação da atividade 

Descrição da atividade 

Adicionar anexos /guias à atividade 
Definir período em que os 
alunos podem submeter os 
trabalhos. Especial atenção 
para a opção FECHO que 
quando ativa impede que 
alunos submetam trabalho 
após data definida 

Caso deseje permitir que os alunos possam 
acrescentar mais ficheiros ao longo da 
semana, e/ou usar este espaço de forma 
dinâmica, não deve ativar a opção “Submeter 
o trabalho”, mas sim manter a configuração 
como é mostrada, permitindo que o trabalho 
permaneça sempre “Em curso” e com isso os 
alunos possam submeter ficheiros ao longo 
do tempo, usando a opção “Editar” mostrada 
na imagem seguinte 

 

Guardar 
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4. Aspeto final da atividade para o professor 

 

 

 

 

5. Aspeto final da atividade para o(a) aluno(a) 

 

Por predefinição, o aluno pode 
submeter até 20 ficheiros num 
único trabalho 
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6. Aspeto final da atividade para o(a) aluno(a) 

 

 

 

 

 

 

Pode submeter esses ficheiros 
de uma vez só ou ao longo do 
período de tempo que dura a 
atividade 

Através da opção “Editar 
submissão” 
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Consegue acrescentar mais 
ficheiros e guardá-los 

O trabalho permanece em 
curso e do lado do professor já 
são visíveis os ficheiros 
submetidos pelo(a) aluno(a) 


