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Acesso ao formulário para a elaboração
de novas aulas.
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Tela inicial de gerenciamento do professor. Possibilita a criação, a
publicação, o acompanhamento das devolutivas dos alunos, além do
acesso e da edição das aulas criadas na plataforma E-Class.

 
Data de entrega: prazo para o aluno
concluir a aula ou enviar a atividade.
A aula não será desativada após essa
data. O gerenciamento da validação e
da aceitação será feito pelo professor.

Turmas: verificação das turmas para
as quais a aula foi publicada.

 
Acessar: opção para que o professor
visualize a aula exatamente como os
alunos e os responsáveis.
 
Editar: edição de aulas caso sejam
necessários ajustes. Lembrando que,
preferencialmente, as edições devem ser
feitas antes da publicação, para que os
alunos tenham acesso somente à versão
final da aula.
 
Excluir: recurso para exclusão de aulas.
Todos os registros, inclusive as devolutivas
dos alunos, serão deletados, sem
possibilidade de recuperação.
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Alunos: acesso à listagem de alunos,
divididos por turma, e ao status de cada
um em relação à aula.
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No editor de conteúdos, o professor
poderá inserir o conteúdo de texto e
também imagens como uma postagem
de blog. Poderá anexar embeds, caso
queria inserir mais um vídeo no corpo do
conteúdo além do vídeo principal, e
também links de transmissão ao vivo.
 
 
 

 
É possível inserir mais de uma turma 
nas configurações, agilizando o
processo de criação de aulas.
 

Cadastro de aula
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O professor poderá elaborar a aula inserindo textos, vídeos, áudios e
qualquer outro arquivo que julgar necessário. A aula estará disponível
por turma, conforme especificado nas configurações.

 
O vídeo e áudio inseridos na área
específica serão apresentados em
destaque na visualização da aula.

 
Na área de upload, o professor poderá
enviar arquivos para os alunos fazerem
download. Podem ser materiais de apoio
ou complementares, como apresentações
em PowerPoint, atividades a serem
preenchidas em pdf e muito mais.Ao clicar em Solicitar interação do

aluno, o professor requisitará o
retorno dos alunos, que poderão
enviar até 3 arquivos como resposta
de atividade. 
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Tela de gerenciamento do retorno de atividades dos alunos por turma.
O professor poderá verificar a data que o aluno enviou, fazer download
dos arquivos e registrar aqueles que já foram verificados.
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Caso o professor tenha incluído mais 
de uma turma para a aula, ele poderá
selecionar uma de cada vez para a
verificação de retorno dos alunos.
 

Data de visualização: é a data em que o
aluno concluiu a aula ou enviou os
arquivos solicitados como atividade.
A aula e a atividade não expiram, ou
seja: o aluno poderá enviar ou encerrar a
aula mesmo após a data de entrega. O
gerenciamento será feito pelo professor.

 
Arquivos: o professor poderá fazer o
download clicando no ícone
correspondente. Ao salvar cada arquivo,
será interessante renomeá-lo de acordo
com o aluno, pois o sistema apresenta o
nome codificado.

Dados da aula: título, disciplina e as
datas inseridas ao cadastrar.

 
Visto: campo de controle que permite ao
professor marcar o aluno após ter concluído
a avaliação das atividades.
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Listagem de aulas | Alunos e Responsáveis
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Tela de apresentação das aulas criadas pelos professores. Alunos e
pais terão a possibilidade de visualizar a listagem completa, acessar
conforme as datas de entrega ou conforme julgarem oportuno.

 
Acessar aula: ao clicar, o aluno 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 o
aluno e os pais poderão priorizar as demais aulas.

Aula + Atividade: aulas que necessitam de interação por
parte do aluno 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 para o aluno
somente quando o professor solicitar
atividade. O aluno poderá 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, o
aluno estará confirmando 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 inserido
na área de destaque.

Áudio: visualização do áudio inserido
na área de destaque.




