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Para adicionar a atividade Glossário, acesse a sala de sua disciplina e ative a edição.

Clique em Adicionar uma atividade ou recurso.

Selecione a atividade Glossário e clique em Adicionar.

Procedimento para criar uma atividade do tipo “Glossário” 
com “Grupos separados”.
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Nesta página iremos configurar a atividade. 

1. No campo “Nome”, inserir o título da atividade; 
2. Em “Descrição” Inserir o enunciado da atividade; 
3. Para esse tipo de atividade, em “Tipo de glossário” devemos deixar selecionado “Glossário 
secundário”.

Certifique-se de que as caixas “Exibir descrição na página do curso” e “Selecionar o box para definir 
o glossário como glossário global” NÃO estejam selecionadas.

Para o restante dos itens de configuração, seguir o padrão que segue abaixo:

“Itens”: Define como será a interação com os itens do glossário.
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“Aparência”: Define como o glossário aparecerá para os usuários.

“Avaliações”: Configura os critérios de avaliação da atividade.
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“Configurações comuns de módulos”: Permite deixar a atividade visível ou ocultá-la dos alunos.

Concluída a configuração teremos que organizar os grupos. Como sabemos, a atividade “Glossário” 
não possui a configuração para “Grupos separados”, o que dificulta a correção deste tipo de ativida-
de por parte dos tutores. Mas podemos fazer uma espécie de emulação dos grupos para facilitar a 
correção. Se tudo deu certo, a próxima tela terá o mesmo aspecto da tela abaixo. Nesse momento, 
clicar na aba “Por categoria” e em “Editar categorias”.

OBS.: OS DEMAIS ITENS DE CONFIGURAÇÃO, NESSE MOMENTO, PERMANECEM COMO 
ESTÃO.
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Clicar em “Salvar e mostrar”.

Agora clique em “Adicionar categoria”.



Se tudo deu certo, aparecerá a seguinte tela com a “categoria/polo” criada.

No campo “Nome”, digitar o nome do polo. No campo “Fazer o link automático desta categoria”, 
deixar configurado “Não”. Clicar em “Salvar mudanças”.
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DEVERÁ SER CRIADA UMA CATEGORIA PARA CADA POLO


