
Realização de trabalhos 
e visualização das notas

Tutorial para Aluno



Trabalhos



O que é a guia Trabalhos

A guia Trabalhos é o local onde os alunos submetem as atividades da aula. Atualmente, existem 
dois tipos de trabalhos: a tarefa (permite a submissão de um arquivo) e o questionário (teste 
valendo nota).

Nesse tutorial iremos abordar:

▪ Realização de um trabalho do tipo Tarefa
▪ Realização de um trabalho do tipo Questionário



Quando um novo trabalho é 
atribuído na plataforma, o 
aluno recebe uma 
notificação na área de 
atividades e é postada uma 
mensagem no canal 
informando a novidade.

Os trabalhos 
daquela equipe 
também estão 
disponíveis na guia 
Trabalhos.



Todos os trabalhos, em todas 
as equipes, também ficam 
disponíveis na área 
Trabalhos, na barra lateral.



Realização de 
um trabalho do 
tipo Tarefa



Nome do trabalho.

Dia que o 
trabalho 
deve ser 
entregue.

Instruções 
para a 
realização.

Pontuação do 
trabalho.

Local para inserir 
o arquivo com o 
trabalho.

Diversas opções para 
visualizar o arquivos, caso o 
professor disponibilize um 
conteúdo de referência.

Clique no botão para 
entregar o trabalho.



Após a correção, o professor devolverá o trabalho com os comentários e correções, o aluno será avisado 
na área de chat e atividades com uma notificação.



Se for necessário, 
o aluno pode 
entregar o 
trabalho 
novamente.

Comentário geral 
sobre o trabalho.

Pontos 
recebidos.

Trabalho entregue para o professor. Atenção! Se o trabalho estiver nas extensões 
.doc, .ppt ou .xls, os comentários de correção podem estar dentro do documento.

Data em que o 
trabalho foi 
devolvido ao 
aluno.



Veja um exemplo de 
trabalho revisado pelo 
professor diretamente 
no Word.



Realização de um 
trabalho do tipo 
Questionário



Nome do trabalho.

Dia que o 
trabalho 
deve ser 
entregue.

Instruções 
para a 
realização.

Pontuação do 
trabalho.

Para responder o 
questionário, basta clicar 
no nome que será aberta a 
página.



Pontuação que recebeu.

Caso o questionário tenha alguma questão 
discursiva, é possível ver os comentários 
do professor.

Dia e horário que o professor 
devolveu o trabalho.

Quando o professor devolver o trabalho, o 
aluno será avisado na área de chat e atividades.



Notas



O que é a guia Notas

A guia de Notas é o local que apresenta a pontuação recebida pelo aluno em todos os trabalhos 
realizados dentro da classe – questionários e tarefas.



Data de conclusão do trabalho.

Nome do trabalho.

Status de entrega do trabalho. 
No campo Devolvida é possível 
acessar o trabalho.

Comentários recebidos no trabalho.

Pontuação 
recebida.




