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O livro de notas está presente em todos os sites do moodle, sendo possível visualizar algumas
informações sobre os estudantes e como está o desempenho deles. Os estudantes também
podem acessar o livro de notas, porém cada estudante só possui acesso às informações acerca
das notas de si próprio.
Para acessar o livro de notas, primeiro, é necessário clicar em gerenciamento do curso.

Após clicar em gerenciamento do curso basta clicar na opção livro de notas.

Após clicar em livro de notas a primeira tela que será vista será a de relatório de notas, na
qual é possível visualizar os alunos que estão presentes no curso, os endereços de e-mail dos
alunos e as atividades com o devido desempenho de cada aluno.

Em histórico de notas é possível selecionar quais usuários se deseja visualizar o histórico de
notas, o item de nota, o avaliador e o período que se deseja examinar.

Na imagem abaixo é possível visualizar o exemplo de uma consulta no histórico de notas.

Em relatório de resultados é possível visualizar os campos: nome breve, média do curso, em
todo o site, atividades, média e número de notas. Os dados dos resultados só aparecem após o
aluno concluir o curso.

Em relatório geral é possível selecionar um estudante e visualizar a sua média em diferentes
cursos também.

Em visão única é possível selecionar um item de nota e um estudante para visualizar seu
desempenho, também visualizar o desempenho de todos os estudantes apenas não
selecionando um usuário desejado.

Em relatório do usuário é possível visualizar um relatório breve das notas de cada estudante
no curso, sendo que é possível selecionar em estudante ou todos para se visualizar o relatório
em ver todos ou apenas um usuário.

Em configurações na aba configuração do livro de notas é possível configurar os pesos das
atividades desejadas nas caixas que estão marcadas(valores estão em porcentagem), como
também é possível criar uma fórmula específica para as notas clicando em editar no canto
inferior direito e, em seguida, em editar curso. Caso seja inserida uma fórmula, as opções
assinaladas com os pesos não serão consideradas. Apenas a fórmula especificada será
utilizada.

Na página abaixo é possível visualizar o exemplo de uma média ponderada. Sempre que se
for declarar uma fórmula é preciso iniciar com o ‘=’ e quando for se referir a nota de uma
atividade deve-se usar [[id]] como mostra a imagem abaixo. Os IDs devem ser escolhidos
pelo professor na opção números de ID.

Existe outra maneira de se configurar o calculo da média clicando em editar no canto
superior direito, e em seguida, em editar configurações como mostrado abaixo. Para que as
configurações neste modo funcionem é necessário que o campo do cálculo da fórmula
mostrado anteriormente esteja vazio.

Na tela seguinte é possível escolher o tipo de cálculo para a média clicando em forma de
agregação das notas. Alguns outros campos são o nome da categoria que altera o nome
mostrado no canto superior esquerdo em configurações do livro de notas. Tipos de notas
permite escolher notas com valores reais ou letras por exemplo. Escala se torna disponível
apenas se o tipo de nota assinalado for escala, nota máxima e nota mínima. Caso a opção
escolhida seja média ponderada, os pesos das caixas marcadas na página de configurações do
livro de notas deixarão de ser porcentagem e passarão a ser valores reais.

Em configurações de notas do curso é possível alterar algumas opções como: posição de
agregação, notas mínimas e máximas utilizadas no cálculo, tipo de apresentação da
nota, pontos decimais gerais, mostrar a classificação, mostrar porcentagem, mostrar
notas e etc.

Em preferências do relatório de notas é possível alterar se as opções mostradas abaixo serão
mostradas ou não, como mostrar cálculos, mostrar ícones, mostrar médias das colunas e
entre outros.

Na aba escalas é possível visualizar algumas notas que podem ser utilizadas para auxiliar o
professor como algum conceito ou passo a passo. Caso o professor deseje adicionar uma nova
escala, basta clicar em Adicionar nova escala.

Para se adicionar uma escala é preciso preencher os campos nome, escala e descrição que
podem conter texto e mídias como imagens, vídeos e áudios.

A aba letras é útil caso o professor opte por exibir as notas usando letras. Nesta aba é possível
alterar o intervalo de cada letra clicando em editar.

Na aba importar é possível o professor enviar um arquivo de notas no formato selecionado no
campo superior esquerdo como arquivo CSV, planilha ou arquivo XML. Para adicionar um
arquivo basta arrastá-lo para dentro da caixa pontilhada ou escolher em alguma pasta do
próprio computador clicando em escolha um arquivo.

Na aba exportar é possível o professor baixar os itens de notas desejados em um dos formatos
disponíveis, são eles: planilha ODS, arquivo de texto, planilha excel e arquivo XML.
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