REALIZANDO UMA ATIVIDADE
O recurso "Atividade" consiste na descrição de uma atividade a ser disponibilizada no
AVA pelo professor, que será desenvolvida pelo aluno, tais como: redações, criação de
imagens, relatórios, etc. O professor mediador presencial submete os enunciados das
Atividades, com prazos determinados, que devem ser cumpridos pelo aluno. Alguns
exemplos de tarefas:
- Envio de arquivo único: este tipo de recurso da atividade permite que o aluno envie um
único arquivo de qualquer tipo, como: imagem, documento Word, Web site zipado, etc.
- Modalidade avançada de carregamento de arquivos: este tipo de recurso atividade
permite que envie um ou mais arquivos de qualquer tipo, como: documento Word, imagens,
Web site zipado, ou outro arquivo que for solicitado.
Para realizar uma atividade
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Figura 1: inserindo atividades

Nesse caso, temos uma atividade do tipo “Envio de arquivo único”. Não esqueça que os
passos para a realização da atividade dependem do tipo de atividade que foi selecionada
pelo professor mediador presencial e da forma como ele configurou a mesma, por isso
fique sempre atento.
Clique no botão “Adicionar tarefa” para localizar o arquivo em seu computador.
Selecionado o arquivo desejado, clique no botão “Enviar”, para encaminhar o arquivo com
sua resposta para o ambiente de aprendizagem.
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Lendo o enunciado de uma atividade enviada pelo professor
mediador
O professor pode disponibilizar atividades como: um link para um arquivo ou para uma
pasta; um link para uma página Web; ou, simplesmente, apresentar um texto orientando
você sobre a atividade a ser realizada.
Para ler e/ou realizar as atividades propostas pelo professor, como as citadas
anteriormente, você deve selecionar a atividade que foi proposta na área de programação
(agenda do curso). Você será direcionado para outra página, onde vai encontrar um texto
simples, enunciando a atividade; um texto com links que podem apontar para arquivos ou
para outras páginas Web ou, ainda, apresentar uma lista de arquivos disponibilizados pelo
professor.
Clique sobre o link para visualizar o conteúdo do arquivo relacionado, ou para ser
direcionado para a página da Web que foi escolhida. Tanto o conteúdo do arquivo como a
página da Web, podem ser exibidos na mesma janela, ou podem abrir uma nova janela do
navegador. Isso vai depender das configurações realizadas pelo professor mediador.
Quando o professor disponibilizar a visualização de uma pasta contendo vários arquivos,
ao clicar sobre o nome de cada um destes arquivos, será exibida uma janela igual a da
imagem abaixo, onde você pode optar por abrir e visualizar o conteúdo do arquivo ou
salvá-lo, conforme você escolher, porém as duas opções são possíveis.
Qualquer dúvida consulte a equipe do CDEaD.

Equipe CDEaD
aluno.ead@univag.edu.br
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