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TUTORIAL

Como realizar a atividade 

Tarefa – Enviar Arquivo



A G E N D A

Ao longo deste tutorial serão abordados os 
seguintes tópicos:

✓ Acessar a atividade Tarefa;

✓ Realizar a atividade Tarefa do tipo 
Enviar Arquivo;

✓ Finalizar e enviar a Tarefa;

✓ Verificar a nota no AVA.  



1

No AVA da aula
procure e clique 

no ícone da
atividade
Tarefa –
Arquivo.



2

Leia as orientações 
antes de iniciar a 

atividade. 

Em seguida, 
clique em 

Adicionar tarefa.



3

Você deverá enviar 
o arquivo onde 

você desenvolveu 
a atividade. 

Para isso, clique na 
seta azul.



4

Na caixa de 
diálogo que 

aparece, clique em 
Escolher arquivo.



5
Selecione o 

arquivo em seu 
computador, 
clicando duas 

vezes sobre ele ou
selecionando o 

arquivo e clicando 
em Abrir.



6

Arquivo 
selecionado, se 

desejar renomeie 
em Salvar como.

Seu arquivo 
deve estar 

aqui.



7

Clique em 
Enviar este 

arquivo.



8

Confira se seu 
arquivo está na 
área de Envio.



Clique em 
Salvar mudanças.
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10

Depois que você 
clicar em Salvar 

mudanças
aparecerá seu 

arquivo no AVA.



Se desejar alterar 
seu arquivo, 

clique em 
Editar envio.
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Se desejar alterar 
seu arquivo, 

clique em 
Editar envio.

11 AVISO

Você só poderá editar o envio do seu 

arquivo enquanto a atividade estiver 

aberta para realização.

Para saber o prazo, leia sempre com atenção 

as orientações no início da atividade.



Clique no seu 
arquivo.
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Aparecerá uma 
caixa de diálogo.

Clique em Excluir.
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Confirme a 
exclusão do 

arquivo clicando 
em OK.
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Para enviar o novo 
arquivo no AVA, 

repita as mesmas 
etapas do primeiro 

envio.
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16

Pronto! 
Atividade 
realizada.



Atividade concluída e prazo encerrado!

E agora?
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1

Após a correção da 
atividade pelo(a) 

professor(a) aparecerá 
o campo Feedback, 

com sua nota e 
feedback sobre a 

resposta que você 
elaborou.



2

Eventualmente o(a) 
professor(a) poderá 

lançar algum 
comentário logo abaixo 

da sua resposta.



3

Se você desejar, 
poderá inserir algum 

retorno ao comentário 
do(a) professor(a) no 

campo abaixo.
Lembre de clicar

em Salvar comentário.



E como conferir a nota

dessas atividades na disciplina?
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Para acessar 
as suas notas 
nas atividades 

da disciplina no 
AVA, acesse a 

disciplina e na guia 
lateral esquerda cli

que em Notas.
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No Relatório do 
Usuário você 

poderá conferir a 
sua nota da
Tarefa e das 

demais atividades 
avaliativas.



3
Atividades que 
apareçam sem 
nota quer dizer 

que ou você ainda 
não realizou essas 

atividades e/ou 
ainda não foram 
corrigidas pelo(a) 

professor(a).



Fácil, não?

Até a próxima!
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