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Como disponibilizar um vídeo no MOODLE 
 

Objetivo do Guia 
Este guia tem como objetivo explicar uma forma de disponibilizar documentos do tipo vídeo              

recorrendo à plataforma MOODLE e às ferramentas tecnológicas disponibilizadas pela          

Universidade de Évora, por parte dos docentes da Universidade de Évora.  

 

Devido a uma política de economia de recursos, este guia demonstra a disponibilização de vídeos               

residentes noutras plataformas de distribuição de vídeo e que podem ser integrados no Moodle. 

 

Pré Requisitos 
O docente deve dispor do documento em formato vídeo , uma área Moodle aberta (normalmente              1

correspondente a uma unidade curricular). Adicionalmente deve dispor de acesso a uma            

plataforma de distribuição de vídeos, como o Youtube ou Google Drive (via conta da Universidade)               

ou o EDUCAST .  2

 

Procedimento 
O procedimento aqui exemplificado recorre à plataforma Youtube, que está associada à conta             

Google da Universidade de Évora. 

 

PARTE 1  - Copiar um vídeo para o youtube  
 
a) Aceder ao Youtube via conta da Universidade 
 

Quando tem a conta de email aberta, deve selecionar o ícone em forma de matriz de                

quadradinhos, existente no canto superior direito do gmail e aí selecionar o ícone do Youtube:  

1 Os formatos de vídeo mais comuns são ficheiros que terminam com mp4, wmv e avi. Existem diversos 
outros tipos de vídeo, mas que nem sempre são aceites pelas plataformas de distribuição de vídeo 
2 Educast: Plataforma de distribuição de vídeo disponibilizada pela FCCN. Mais informações em 
https://educast.fccn.pt/ 
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Figura:Ilustração do acesso à plataforma youtube (http://youtube.com) 

 
 

b) Carregar um vídeo para o Youtube 
Aceder ao ícone com forma de uma câmara de vídeo associada a um sinal de “+”: 

 

 
Figura: Acesso ao botão para carregar vídeo 
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Escolher a opção “Carregar vídeo”, que surge no menu associado ao ícone indicado: 
 

 
Figura: Menu inicial para carregamento de vídeo 

 
 

Ser-lhe-á apresentada uma página para carregar o vídeo: 
 

 
Figura: Página de carregamento de vídeo 

 
 
Acionando o botão azul “SELECIONAR FICHEIRO” será mostrada a janela de pesquisa e             

selecção de ficheiros habitual:  
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Figura: Janela de pesquisa e selecção de ficheiros 

 
Deve selecionar um ficheiro de vídeo e prosseguir.  

O Youtube mostrará então um ecrã com as opções de publicação do vídeo, como a indicação de                 

um nome, escolha do público-alvo, etc., como se ilustra nas figuras seguintes: 
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Os detalhes do vídeo são definidos em diversos ecrãs, que deve percorrer através do botão azul                

“SEGUINTE”. 

No último, antes de guardar o vídeo é necessário indicar as preferências de visibilidade. Se               

pretende que o seu vídeo seja visto indiscriminadamente escolha a opção “Público”, se pretende              

que seja visto apenas pelas pessoas a quem fornece o link de visualização escolha a opção “Não                 

listado”. Note que a opção “Privado” não permite que mais nenhum utilizador para além de si                

possa ver o vídeo.  

 

Depois de guardar o vídeo, através do botão “GUARDAR” para concluir o carregamento do vídeo. 

 

De seguida o Youtube mostrará diversas formas de partilhar o seu vídeo: 

 

 
Figura XXX - Ecrã final, com diversas possibilidades de partilha do vídeo 

 
c) Escolher uma forma de partilhar o vídeo 
 

Deve escolher de que modo pretende partilhar o vídeo no Moodle: através do link ou embebendo 

o mesmo numa página do Moodle.  
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- Se preferir utilizar apenas o link, deve copia-lo através do ícone com forma de folha  

 

- Se, por outro lado, preferir embeber o vídeo no Moodle deve escolher a opção “Incorporar”               

e copiar a codificação que lhe é apresentada:  

 

 
Figura : Apresentação da codificação a copiar para embeber o vídeo no moodle. 

 
 

PARTE 2  - Disponibilizar um vídeo no Moodle 
 
a) Entrar na disciplina 
Deve aceder a https://moodle.uevora.pt, fornecer os seus dados de identificação habituais (nome            

de utilizador e palavra chave, iguais aos do sistema SIIUE) e selecionar a disciplina onde pretende                

colocar o seu vídeo. 

 
b) Disponibilizar o vídeo no Moodle 
Pode disponibilizar o seu vídeo no moodle de diversas formas como se apresentam de seguida.  

 

i. Disponibilização no Fórum “Anúncios” 
Uma forma de disponibilizar o seu vídeo será através da sua divulgação através de uma               

mensagem do fórum Anúncios (ou outro que crie para o efeito): 
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Para colar o link do vídeo na mensagem deverá acionar as teclas “Ctr e v” (control v - em                   

simultâneo). Note que para tal a última coisa que deve ter copiado é o link do vídeo, depois de                   

carregado no Youtube. 

8 



Serviços de Informática | Universidade de Évora 

 

II. Disponibilização no recurso URL 
 
Para utilizar o recurso do Moodle URL, deve antes de mais, ativar o modo de edição da disciplina: 

 
 
Adicionar o recurso URL: 
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O Recurso URL permite indicar o link do vídeo com o mecanismo habitual de copiar e colar: 
 

 
Figura - Ilustração da criação de um recurso URL 

 
O resultado na disciplina será o seguinte: 
 

 
Figura: ilustração do recurso URL, na página incial da disciplina 

 
III. Disponibilização no Recurso Página (Embebido) 
 
Nota: O procedimento que se descreve relativo a embeber um vídeo num recurso Página é similar 
para embeber o vídeo em qualquer outro recurso/atividade do Moodle, que forneça o mecanismo 
“Editar Código HMTL”, disponível através do ícone indicado. Note ainda que neste exemplo deve 
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ter copiado do youtube a componente apresentada na opção “Incorporar” como ilustrado 
anteriormente. 
 
Deve, tal como indicado no ponto II, ativar o modo de edição da disciplina, e acionar o link 
“Adicionar uma atividade ou Recurso” e então escolher o recurso Página: 
 

 
Figura: Adicionar o Recurso Página 

 
 
Deverá preencher os dados indicados, em especial a Designação e o Conteúdo: 
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Figura: Configuração do Recurso Página 

 
No conteúdo, deve em primeiro lugar recorrer ao ícone com o formato “<>”, correspondente a               
“Editar código HMTL”: 
 

 
 
Ao escolher esse botão surgirá um espaço para colar a codificação do vídeo, previamente              
copiada: 
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Figura: Editor HTML, para colar a codificação “incorporar” do Youtube 

 
Após acionar o botão atualizar, é provável que não fique de imediato visível o conteúdo               

adicionado. Deve gravar o recurso e consultar o resultado, através do botão “Guardar alterações e               

mostrar”, certificando-se de que o vídeo está disponível: 
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Figura: Apresentação do recurso Página (como será visto pelo alunos) 
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