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Em alguns lugares é possível adicionar e editar textos como, por exemplo, em descrições de
atividades ou recursos. Uma das maneiras de se editar a descrição de uma atividade ou
recurso é ativando a edição, clicando em ativar edição.

Com a edição ativada, basta clicar em Editar em alguma atividade ou recurso e, então, em
Editar configurações para será direcionado à página de edição do item selecionado.

Na página de edição do item selecionado é possível visualizar um campo de descrição no
qual pode ser inserido texto, links, imagens, vídeos, áudios e arquivos no formato H5P, que é
um software gratuito que permite criar conteúdos interativos, como um questionário.

Para inserir um link, basta selecionar a parte do texto em que se deseja inserir o link e clicar
no botão link para que seja exibida uma tela, como mostrado na imagem abaixo, onde está
presente um campo para que se insira a url do link e uma opção para que se defina se o link
será aberto em uma nova janela ou na mesma. Quando se cria um link na descrição, ele só
passa a funcionar após as alterações serem salvas.

É possível visualizar mais opções como o verificador de acessibilidade e ajuda para
leitura de tela, clicando na seta para baixo mostrada na imagem abaixo.

Existem algumas outras opções de editor que, para serem selecionas, basta clicar no nome do
perfil no canto superior direito e, então, em preferências. Na tela de preferências deve-se
clicar em preferências do editor.

Em preferências do editor é possível escolher entre os editores padrão que é o próprio editor
de HTML atto, o editor HTML TinyMCE e Área de texto simples.

Na imagem abaixo é possível visualizar o editor no formato HTML TinyMCE.

A seguir, é possível visualizar o editor Área de texto simples, no qual se pode escolher os
formatos de texto entre HTML, Automático, texto e remarcação.
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