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Para entregar uma tarefa, o primeiro passo é fazer a identificação do usuário
no ambiente ava (moodle.ifrj.edu.br) e acessar o curso no qual você está
matriculado, como mostra a sequência abaixo:
Identifique-se.

Entrega de Tarefas | AVEA

Entrega de Tarefas
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Na página principal, clique na aba Cursos na área principal e selecione a disciplina
em questão.

Na página do curso, devemos procurar o tópico Envio de Tarefa.
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Vamos clicar em Tarefa da Disciplina.

O aluno sempre deve estar atento à data e ao horário de abertura e
encerramento da tarefa, pois ele não poderá enviar sua avaliação fora desse
período. Também é preciso observar o número de tentativas (se houver) para
a avaliação em questão.

Para enviar, basta clicar em Adicionar tarefa.
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Clique na seta azul para abrir o menu de envio e, em seguida, clique em Enviar um
Arquivo.

Depois de selecionar no seu computador, insira um nome para o arquivo, coloque
seu nome, e selecione a licença. Depois, basta clicar em Enviar este Arquivo e
Salvar Mudanças.
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O arquivo entrará em modo de rascunho, e agora o aluno terá duas opções:
Editar o envio, caso queira fazer alguma modificação no arquivo enviado, ou
Enviar a tarefa em definitivo e ela não poderá mais ser editada. Para que o
professor avalie o trabalho, ele precisa estar enviado, em definitivo, antes do
prazo de término da avaliação.
Para editar o arquivo a ser enviado, o aluno deve clicar no botão Editar Envio.
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Clique no item a ser editado. No caso exemplificado abaixo, clicamos na imagem
para excluí-la (clicando em Excluir) a fim de adicionar um novo arquivo.

Depois disso clicamos em Atualizar e, em seguida, clicamos em Salvar as Mudanças.
Caso o aluno queira inserir algum comentário para o professor, basta clicar no link
de Comentários, escrever seu comentário e salvar.

