OUwiki
A OUwiki é um plug-in do Moodle que permite a criação de conteúdos colaborativos.
Este guia auxiliará a:
•

Criar a atividade OUwiki em um ambiente.

1. A partir de seu ambiente de disciplina, clique em Ativar edição.

2. Escolha o tópico no qual deseja inserir a atividade e clique em Adicionar uma atividade ou
recurso.

3. Selecione a opção OUwiki e clique em Adicionar.

4. Em Geral, insira um nome para a atividade e adicione uma descrição, caso deseje.

5. Em Configurações da wiki, configure o período em que os alunos poderão fazer edições na
atividade.

6. Em Configurações comuns de módulos, selecione a modalidade Nenhum grupo, caso deseje
que a turma não seja dividida em grupos e todos possam visualizar o trabalho uns dos outros.

7. Por fim, clique em Salvar e voltar ao curso.

8. Depois que a OUwiki for criada, clique no link referente a ela.

9. Para criar uma página, na qual o envio de arquivos será feio pelos alunos, clique em Criar
página.

10. Em Conteúdo, insira um breve texto com as orientações da atividade.

11. Em Anexos, clique no ícone indicado para enviar um arquivo, caso deseje.

12. Por fim, clique em Salvar mudanças.

13. Na aba Visualização, é possível visualizar a página criada (com o texto de orientação e o
arquivo enviado).
Os alunos podem adicionar seções e novas páginas (com textos e arquivos) à página criada.

14. Na aba Edição, é possível editar a página criada.

15. Na aba Histórico, é possível visualizar todas as alterações feitas na página criada.

Existe um manual para alunos referente à atividade OUwiki. Sugerimos
que ele seja encaminhado aos alunos.
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