
 
 

MOODLE - ATIVIDADE TAREFA 

 

A atividade do tipo Tarefa do Moodle visa disponibilizar aos alunos um espaço na 

plataforma Moodle para que possam publicar arquivos (word, pdf, power point, excel, 

vídeos etc.) para avaliação do docente. 

O docente pode estabelecer qual o período de início e término (dia e horário) em que 

esta tarefa estará liberada para envio de conteúdo por parte do aluno. 

O docente poderá acompanhar quantos e quais alunos enviaram bem como obter o log 

(registro) de quando o envio foi realizado (data e horário). 

 

Abaixo segue procedimentos para a criação da atividade do tipo Tarefa bem como as 

configurações básicas para sua utilização. 

 

1º deve estar no modo de “edição”, acessando dentro da sua turma a engrenagem e 

posteriormente a opção a “Ativar edição”: 

 



 
 

2º com o modo de edição habilitado, clique na opção para incluir uma ‘atividade’ ou 

‘recurso’: 

 

 

3º selecione a opção de “Tarefa” e clique em “Adicionar”:

 



 
 

4º informe o nome da tarefa (nome que irá aparecer para o aluno). Opcionalmente você 

pode inserir uma descrição e clicar a opção de “Exibir descrição...”, permitindo assim ao 

aluno visualizar a descrição elaborada para a tarefa: 

 

 

5º opcionalmente você pode incluir um arquivo (pdf, word, vídeo etc.) que irá aparecer 

para o aluno como orientações e procedimentos para a execução da tarefa. 

 

 

6º Parametrizar o período de envio, considerando a partir de quando a tarefa poderá ser 

enviada, a data de entrega, data limite e lembrete: 



 
 

 

 

7º em tidos de envio, pode deixar conforme configuração padrão ou mudar conforme 

necessidade, mas por padrão são envio de arquivos e na quantidade máxima de em 

envio. 

 

 

8º os demais itens são de configuração opcional. Você poderá expandir cada uma 

destas opções e avaliar as parametrizações mais aderentes à sua necessidade ou 

deixar o padrão, clicando em “Salvar e voltar ao curso” por exemplo: 

 

 



 
 

Pronto! A partir destes procedimentos a tarefa estará disponível para os alunos, até a 

data/horário estabelecido e o docente poderá acompanhar, no mesmo ícone da tarefa, 

os publicações já realizadas pelos alunos. 

 


