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Listagem de aulas 
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Tela de apresentação das aulas criadas pelos professores. Alunos e
responsáveis terão a possibilidade de visualizar a listagem completa,
acessar conforme as datas de entrega ou conforme julgarem oportuno.

 
Acessar aula: ao clicar, você terá acesso à aula criada pelo
professor, com todas as mídias e textos disponibilizados e
incluídos na plataforma.

Concluída: para controle de acesso, as aulas já concluídas
serão marcadas automaticamente pelo sistema, assim será
possível priorizar as demais aulas.

Aula + Atividade: aulas que necessitam de sua interação
estarão evidenciadas pelo botão específico, a fim de facilitar
o gerenciamento das atividades que precisarão ser
preenchidas e enviadas pela ferramenta.
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Aula e atividade
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Tela de visualização da aula com todos os componentes inseridos.
Tem a opção de interação do aluno, caso tenha sido solicitado pelo
professor.

 
Corpo do conteúdo: área onde serão
apresentados todos os dados inseridos
pelo professor, como textos, imagens,
embeds e links.

 
Atividade: área visível somente quando o
professor solicitar atividade. Será possível
enviar até 3 arquivos. Caso seja necessário,
poderá excluir e enviar novamente, mesmo
após concluir e enviar a atividade.

 
Enviar atividade e concluir aula: ao clicar 
nessa opção, será confirmado a atividade e
esses dados estarão visíveis para o professor.
Caso não haja nenhuma atividade solicitada
na aula, apenas o botão de Concluir aula
estará disponível.

 
Arquivos: área de apresentação dos
arquivos complementares. Para efetivar o
download basta clicar. Ao salvar cada
arquivo, será interessante renomeá-lo de
acordo com a atividade, pois o sistema
apresenta o nome codificado.
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Vídeo: visualização do vídeo destacado
pelo professor.

Áudio: visualização do áudio destacado
pelo professor.




