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Cópia de segurança | Moodle

 Cópia de segurança

Aceder ao menu de ação e selecionar a opção Cópia de segurança.
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Configuração inicial| Moodle

1-  Configuração inicial

Definir no passo da configuração inicial a informação a guardar. Selecionar ou 
desseleccionar a respetiva caixa    .

As opções com o símbolo x não são possíveis de gerir, estão bloqueadas pelo 
sistema.

Para manter a configuração definida pelo sistema (todos os dados passiveis de 
serem guardados), clicar no botão Ir para a etapa final.

Para rever em detalhe os recursos e atividades a guardar, clicar no botão 
Seguinte.

Os botões de navegação para avançar/recuar ou cancelar, encontram-se no final 
da página.
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Configuração da estrutura| Moodle

 2- Configuração da estrutura

Definir em detalhe a estrutura das atividades/recursos a incluir na cópia. Marcar 
ou desmarcar a caixa do respetivo item    .

Os botões de navegação para avançar/recuar ou cancelar, encontram-se no final 
da página.
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Agrupar por tipo de atividades/recursos: clicar na opção Mostrar opções do 
tipo.



Revisão| Moodle

3- Revisão

Rever o resumo das seleções realizadas na configuração da estrutura.

Manter o nome do ficheiro a exportar ou alterar a nomenclatura. O nome do 
ficheiro deve terminar sempre com a extensão .mbz (do tipo ZIP ), p.e.: 
recursos2021.mbz

Para alterar a seleção retroceder para a página anterior.

Os botões de navegação para recuar ou cancelar, encontram-se no final da página.

Clicar em Processar para iniciar o processamento. 
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Processamento| Moodle

Aguardar o fim do processamento da cópia de segurança. 

64- Processamento



Conclusão| Moodle

Processamento concluído com sucesso.

Clicar no botão Continuar para aceder à área das cópias de segurança.

Para aceder à área das cópias de segurança no menu de ação selecionar a opção 
Restaurar

75- Conclusão



Área cópia de segurança| Moodle

Na  área das cópias de segurança, selecionar o ficheiro a importar (restaurar) para 
o novo Moodle e descarregar o ficheiro.

8Descarregar



Guia restaurar cópia| Moodle



Restaurar Cópia| Moodle

10Restaurar

Aceder ao menu de ação e selecionar a opção Restaurar



Restaurar Cópia| Moodle

11Restaurar

Importar o ficheiro com a extensão .mbz e clicar em Restaurar



Confirmação| Moodle

121- Confirmar

Confirmação geral dos conteúdos e informação genérica contidos no 
ficheiro a restaurar. Clicar em Continuar



Definir o destino| Moodle

132- Destino 

Definir o modo pretendido para restaurar os conteúdos e clicar em 
Continuar:

• (Adicionar) Inserir o conteúdo desta cópia de segurança nesta 
disciplina.

• (Sobrescrever) Apagar o conteúdo desta disciplina e depois 
restaurar.



Configurações| Moodle

143- Configurações

Recomendamos incluir apenas os conteúdos necessários para o novo 
ano letivo. 

Clicar em seguinte.



Estrutura| Moodle

154- Estrutura

Definir em detalhe a estrutura das atividades/recursos a incluir no restauro. Marcar 
ou desmarcar a caixa do respetivo item   .

Os botões de navegação para avançar/recuar ou cancelar, encontram-se no final 
da página.

Agrupar por tipo de atividades/recursos: clicar na opção Mostrar opções do 
tipo.



Revisão| Moodle

165-Rever

Após revisão dos conteúdos pré-selecionados clicar em Realizar restauro, ou 
recuar para  realizar alterações. 

Os botões de navegação para anterior/Realizar restura ou cancelar, encontram-se 
no final da página.



Processamento| Moodle

176- Processar

Aguardar o fim do processamento do restauro. 



Processamento| Moodle

187- Processar

A disciplina foi restaurada com sucesso. Após clicar no botão Continuar será 
encaminhado para a página da disciplina restaurada. 
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