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Para editar seções é preciso primeiro ativar a edição clicando em Ativar edição.

Ao clicar no símbolo em forma de lápis é possível alterar o nome de uma seção e de uma
atividade ou recurso. Clicando no símbolo com setas em forma de cruz é possível arrastar
as atividades ou recursos para cima ou para baixo dentro de uma seção ou arrastar uma seção
da mesma forma. Vale ressaltar que a primeira seção é estática, portanto não pode ser
arrastada.

No canto superior direito de cada seção há um botão com o nome de Editar, que quando
clicado exibe algumas opções como Editar tópico, levando a uma página onde é possível
alterar o nome e o sumário da seção. Realçar cria uma linha no lado esquerdo da sessão
dando um destaque a mesma como pode ser visto na imagem abaixo no tópico 2. Esconder
tópico impede que a seção seja vista pelos estudantes e Excluir tópico onde o usuário pode
remover a seção desejada. Além do botão Editar, há a opção Adicionar uma atividade ou
recurso que mostra um menu com todas as opções de atividades ou recursos disponíveis.

Na imagem abaixo é possível visualizar a página para qual o usuário é direcionado ao clicar
na opção Editar tópico, sendo possível alterar o nome da seção e criar um sumário para o
ele.

Na imagem abaixo é possível visualizar o menu para selecionar alguma atividade ou recurso
a ser adicionado no moodle, que é mostrado ao clicar em Adicionar uma atividade ou
recurso.

Na parte de baixo da página, após o último tópico, há a opção de Adicionar tópicos que
mostrará uma pequena tela para que o usuário informe quantos seções ele deseja adicionar.

Na imagem abaixo é possível visualizar a tela que é mostrada ao clicar em Adicionar
tópicos. Nela é possível escolher o número de seções que se deseja adicionar.
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