
Como realizar as atividades na área TAREFAS  

pelos navegadores Chrome – Edge ou programa Microsoft Teams 

 

Para entregar uma atividade atribuída pelos professores, selecione a opção TAREFAS .  

 

 

Dependendo do status da sua tarefa, você pode entregar seu trabalho no prazo, atrasado ou enviar 

trabalho revisado (de acordo com as configurações atribuídas pelo professor). 

 Suas próximas tarefas serão mostradas na ordem de conclusão. Selecione a tarefa para abri-la e exibir 

os detalhes.  

 

Ao clicar para efetuar uma tarefa, seguirá uma tela como abaixo: 

 

Se o seu professor tiver especificado um documento para você entregar ou se você tiver outros 

arquivos a serem anexados a essa tarefa, selecione + Adicionar trabalho e carregar o arquivo. Observação: 

Você pode anexar um arquivo com até 50 MB de tamanho. 

 



 

Para localizar o arquivo em seu computador, clique em carregar deste dispositivo: 

 

Busque o arquivo salvo em seu computador, ao escolher o arquivo para ser enviado, basta clicar 

em Abrir, aguarde o arquivo ser carregado e clique em Concluída, na próxima tela clique em Entregar: 

 

 



 No caso de atividade a ser desenvolvida na própria plataforma Teams: 

Ao clicar na tarefa/atividade a ser realizada, abrirá a tela a seguir: 

 

 Poderá editar/responder a atividade de forma online, pelo próprio Word interno da plataforma Teams: 

 

  Conforme for respondendo, o próprio programa vai salvando o progresso de sua tarefa: 

 

 Ao finalizar a edição da atividade/tarefa, basta fechar o documento/arquivo: 

 

Selecione o botão Entregar uma tarefa antes do prazo determinado pelo professor: 

 



Como realizar as atividades na área TAREFAS  

pelo aplicativo no celular 

 

 Para entregar uma atividade avaliativa atribuída pelos professores, selecione a opção ATRIBUIÇÕES : 

 

Dependendo do status da sua tarefa, você pode entregar seu trabalho no prazo, atrasado ou enviar 

trabalho revisado (de acordo com as configurações atribuídas pelo professor). 

Basta clicar na sua sala e depois no botão avançar: 

 

 Suas próximas tarefas serão mostradas na ordem de conclusão. Selecione a tarefa para abri-la e exibir 

os detalhes.  

 

  



Ao clicar para efetuar uma tarefa, seguirá uma tela como abaixo: 

 

Se o seu professor tiver especificado um documento para você entregar ou se você tiver outros 

arquivos a serem anexados a essa tarefa, selecione + Adicionar trabalho e carregar o arquivo. Observação: 

Você pode anexar um arquivo com até 50 MB de tamanho. 

 

Para localizar o arquivo em seu smartphone, clique em carregar deste dispositivo: 

 

  



Busque o arquivo salvo em seu celular, ao escolher o arquivo para ser enviado, aguarde o arquivo ser 

carregado, na próxima tela clique em Entregar: 

  

 No caso de atividade a ser desenvolvida na própria plataforma Teams: 

Ao clicar na tarefa/atividade a ser realizada, abrirá a tela a seguir (desde que você tenha o APP 

Word/Excel/PowerPoint instalado em seu dispositivo, de acordo com o arquivo original na plataforma): 

 

  

  



Ao clicar no ícone do programa, o arquivo irá abrir o programa, e irá solicitar novamente seu login e 

senha de acesso da plataforma Teams: 

   

  

Ao abrir o arquivo, basta clicar no ícone do lápis  para editar o documento: 

 

Conforme for respondendo. o próprio programa salvará automaticamente a sua atividade, mesmo que 

a energia elétrica falte ou feche o sistema sem salvar. Nada será perdido! 

Quando terminar de preencher/editar a tarefa, basta clicar no ícone                                                                       no canto esquerdo e 

depois na          para finalizar e fechar a edição da atividade. 

  



Irá ser direcionado para a tela a seguir: 

 

Ao clicar em retornar/voltar (de acordo com o padrão do celular): 

                          

 

Clicando mais uma vez para retornar, tem a possibilidade de efetuar a entrega da tarefa:  

 

  



Utilizando a ferramenta de Leitura Avançada  
 

A leitura avançada é uma ferramenta que usa técnicas comprovadas para melhorar a leitura de pessoas 

independentemente da idade ou da capacidade. 

Com o objetivo inicial de auxiliar os alunos, a leitura avançada realiza a leitura em voz alta enquanto 

marca visualmente as palavras que estão sendo ditas. 

Disponível em praticamente todos os idiomas, pode ser utilizado em qualquer disciplina como 

ferramenta para auxiliar na concentração. Além disso, também é possível utilizar a ferramenta no ensino de 

línguas, pois qualquer texto escrito, mesmo em inglês, por exemplo, pode ser lido em voz alta. A utilização da 

ferramenta pode ser pela vontade e necessidade do aluno ou pode ser utilizado com algum objetivo pelo 

professor. 

Melhore a compreensão de leitura 
 Ler texto em voz alta, separar as sílabas e aumentar o espaçamento entre linhas e letras. 

 Aumentar a fluência dos alunos do idioma inglês ou dos leitores de outros idiomas 

 Ajudar a criar confiança para que os novos leitores aprendam a ler em níveis mais altos 

 Oferecer soluções de decodificação de texto para os alunos com dificuldades de aprendizagem 

 

Um exemplo dentro da plataforma Teams: 

 


