
★ Ative a Revisão por Pares na Tarefa para permitir que 
os alunos forneçam feedback e avaliem as entregas 
de  outros colegas. 

★ Ela servirá como insumo para os professores em sua 
avaliação da tarefa e pode ajudar os alunos a 
aprender uns com os outros. 

★ Defina a distribuição de pares manualmente ou de 
forma automática em uma data específica, após os 
alunos terem enviado suas tarefas. 

★ Você pode definir data de vencimento para a revisão 
por pares, permitir revisões anônimas e definir a 
quantidade de revisões que cada aluno vai receber.

Revisão por Pares

★ Use as Tarefas em Grupo para criar atividades de 
avaliação por grupos de alunos. 

★ É possível escolher como irá avaliar as entregas dos 
grupos - Atribuir notas para cada aluno 
individualmente ou atribuir nota única para todo o 
grupo. 

★ Você pode criar grupos de alunos diretamente pela 
edição da Tarefa e escolher se vai distribuir os alunos 
em grupos de forma automática ou manualmente. 

★ É possível habilitar auto-inscrição para os grupos de 
trabalho e também limitar a quantidade de alunos em 
cada grupo.

Tarefas de Grupo

★ É possível configurar a data de entrega diferente da 
data de disponibilidade em uma Tarefa, permitindo 
gerenciar o fluxo do curso ou habilitar redução de 
nota por atraso. 

★ É possível atribuir Datas de Entrega distintas para 
diferentes alunos ou grupo de alunos. Um grupo/
aluno com uma demanda de data customizada não 
afetará o arranjo inicial feito para turma. 

★ Use tipos de entrega diferentes como "Sem entrega" 
ou "No papel" para atividades presenciais em sala de 
aula. Uma apresentação oral pode ser avaliada e 
comentada dentro do Canvas! 

★ Em atividades online os alunos podem entregar 
tarefas usando diferentes opções: texto, upload de 
arquivo, gravação de vídeo e ferramentas externas.

Diferencie suas Avaliações

★ As ferramentas externas do Office365 e Google Apps 
permitem criar Tarefas na Nuvem e distribuir de forma 
fácil os documentos localizados no GoogleDrive ou 
OneDrive para seus alunos. 

★ Os alunos recebem uma copia única do documento 
de texto, apresentação ou planilha que fica guardada 
em uma pasta do GoogleDrive / OneDrive do aluno. 

★ Os alunos podem completar e trabalhar com o 
arquivo no Canvas e entregar a Tarefa na Nuvem 
diretamente pela página de tarefas do Canvas. 

★ O professor pode visualizar a entrega de cada aluno 
pelo SpeedGrader para qualificar e deixar feedbacks. 
As tarefas enviadas se convertem em PDFs e guardam 
a data e hora da entrega.

Tarefas na Nuvem

★ Use o Editor de Conteúdo para melhorar a 
apresentação das informações e recursos das tarefas. 

★ Integre aplicativos como YouTube, Google Docs, Office 
365 e Vimeo para aumentar o engajamento dos 
alunos. 

★ Use a ferramenta de gravar/subir mídias para agregar 
conteúdo de áudio e vídeo. 

★ Insira imagens para promover o entendimento e 
transmitir a informação completa. 

★ Anexe arquivos para ajudar os alunos encontrar a 
informação em um só lugar. 

★ Embarque conteúdos externos como laboratórios de 
simulação virtual ou conteúdo HTML5.

Editor de Conteúdo1
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Dicas para melhorar seu ensino e aprendizagem no Canvas 
com a ferramenta nativa de Tarefas

TAREFAS
aproveite ao máximo a ferramenta de 

Contém links para os 
Guias de Ajuda do Canvas
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https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17304-537451098442
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13950-4152821850
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13950-4152821850
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13950-4152821850
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12827-415254250
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13062-415278747
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13062-415278747
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13062-415278747
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13062-415278747
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13531#jive_content_id_Grupos
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10107-415254248
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10107-415254248
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10107-415254248
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13453-53745495539
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17308-537451098449
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17308-537451098449
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17308-537451098449
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17308-537451098449
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10036-4152101241
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17275-537451098406
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17275-537451098406
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17275-537451098406
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17275-537451098406
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17284-537451099205
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13063-4152649160
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13059-4152649167
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13415-53745495875
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13531#jive_content_id_Editor_de_Contedo
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13531#jive_content_id_Aplicativos_Externos_LTI
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13518-53745495863
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13513-53745495867
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13512-53745495864
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17303-537451099537
https://community.canvaslms.com/community/br/guias
http://venngage.com

