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A página é um recurso muito útil para que os professores enviem arquivos processados em
texto, o que é bom, em especial, para os alunos que estão utilizando o moodle de maneira
mobile, uma vez que não precisa utilizar o mesmo software que o professor usou para
visualizar o arquivo. Eles podem visualizar tudo sem baixar nada.
Para adicionar uma página é preciso ativar a edição clicando no botão ativar edição.

Com a edição ativada, basta clicar em adicionar uma atividade ou recurso no tópico em
que se deseja adicionar a página.

Após clicar em adicionar uma atividade ou recurso será exibida uma tela com todas as
atividades ou recursos disponíveis. Para adicionar uma página basta clicar na opção Página,
como mostra a imagem abaixo.

Após clicar na opção página o usuário será direcionado para uma página como na figura
abaixo, onde deverá escolher um nome para a página e uma descrição(opcional).

Logo abaixo em Conteúdo é possível inserir imagens, vídeos, áudios e alguns arquivos no
formato H5P.

Em Aparência é possível marcar ou não as opções: Mostrar o nome da página, Exibir
descrição da página e Mostrar data da última alteração.

Na imagem abaixo é possível visualizar o exemplo de uma página que pode ser exibida ao
usuário logo após clicar em Salvar e mostrar durante a edição ou clicando sobre a opção da
mesma na página principal do curso.

Caso o usuário deseje atualizar a página, basta ativar a edição clicando novamente em ativar
edição, clicar em Editar ao lado direito do recurso página e, então, clicar em Editar
configurações.
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