
             

             

             

Com os exercícios, você pode criar trabalhos para o curso e gerenciar as notas e os comentários de 
cada aluno separadamente. É possível criar exercícios dentro de áreas de conteúdo, módulos de 
aprendizado, planos de ensino e pastas. 

Quando você cria um exercício, uma coluna do Centro de Notas é criada automaticamente. No Centro 
de Notas ou na página Precisa de avaliação, você pode ver quem enviou o trabalho e começar a avaliar. 
Os alunos podem acessar as notas deles na página Minhas notas ou na página Revisar histórico do 
envio do exercício. 

Você também pode criar exercícios em grupo e liberá-los para um ou mais grupos dentro do curso. 
Cada grupo envia um exercício colaborativo, e todos os membros recebem a mesma nota. Você pode 
criar um único exercício e atribuí-lo a todos os grupos ou criar vários exercícios diferentes e atribuí-los 
a grupos específicos. 

CRIAR UM EXERCÍCIO 

Na área de conteúdo da disciplina, clique no sinal de “mais”>> CRIAR >> AVALIAÇÕES, Exercícios e 
forneça o nome, as instruções e os arquivos de que os alunos precisam. Você pode usar as funções 
do editor para formatar texto e adicionar arquivos. Você também pode adicionar arquivos na seção 
Arquivos de exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criar Exercícios  
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Em seguida, dê um nome ao exercício e insira o arquivo base para a atividade. 

 

Por fim, verifique as configurações do Exercício: 

 

 

VISÍVEL PARA ALUNOS: Alunos tem acesso ao exercício. 

 

CONFIGURAÇÕES DO EXERCÍCIO 

DATA DE ENTREGA: Determine o prazo para entrega 

 

AVALIAÇÃO: Defina a quantidade de pontos da atividade 

 

QUANTIDADE DE TENTATIVAS: Determine quantas 

tentativas os alunos vão ter para responder a atividade. 

 

ANTIPÁGIO: Ferramenta para análise de plágio. Este 

recurso avalia se houve cópia de alguma fonte na Internet 

ou cópia de outro aluno. 

 



EXERCÍCIOS ATRASADOS 

Quando uma data de entrega para um exercício é determinada, os alunos ainda podem fazer envios 
depois dessa data. Os envios após a data de entrega são marcados com um Atrasado. Se descontar os 
atrasos, informe aos alunos nas instruções do exercício. 

É possível ver a marca de Atrasado nas seguintes áreas: 

 Página de envio do aluno no painel de notas 

 Página com os detalhes da nota do aluno 

 Página Necessita de avaliação 

Do Centro de Notas, é possível ver uma lista de todos os envios com a opção Download do arquivo 
com o exercício no menu de um exercício. Veja quem postou, as datas de envio e a situação da 
avaliação. É possível ordenar por data para ver com mais facilidade quem postou após a data de 
entrega. 

Caso não queira que os alunos vejam o exercício após a data de entrega, clique nas datas de exibição 
certas. Informe aos alunos de que os envios não serão aceitos após a data de entrega e que o exercício 
não estará mais disponível. 

Os alunos podem ver a marca de Atrasado depois que postaram após a data de entrega. 

 

 


