Configurar a atividade:
Laboratório de avaliação

Nesta atividade os alunos enviarão um trabalho que pode
tanto ser produzido no próprio espaço da atividade quanto
pode ter sido produzido fora (podem enviar um arquivo).
Depois irão avaliar e terão suas atividades avaliadas pelos
colegas, poderão também fazer autoavaliação, a depender do
que foi configurado pelo(a) professor(a).

Importante: Essa atividade
exige muita atenção tanto na
configuração quanto no
decorrer da atividade.

Primeira fase
Ao inserir a atividade “laboratório de avaliação” abrirá a
caixa de configurações da primeira fase:
GERAL
Nome do laboratório de avaliação: Nome da atividade,
que aparecerá para o aluno na página principal;
Descrição: Instruções gerais para a realização da atividade.

Sugerimos não
deixar selecionado

Configurações de nota
Estratégia de classificação:
Nota
Acumulativa:
Notas
e
comentários;
Comentários: Apenas comentários
sem notas;
Número de erros: comentários e
respostas de sim/não a afirmações prédeterminadas
Rubricas: O professor cria uma tabela
de itens para serem verificados, no
qual o aluno avaliador deverá assinalar
a resposta mais adequada para cada
item.
Nota para envio: Nota máxima que
pode ser obtida pelo trabalho enviado.
Nota de avaliação para aprovação:
Nota mínima para passar (clique em ?
para mais detalhes)
Nota para avaliação: Nota máxima
que pode ser obtida por avaliar os
trabalhos.

Configurações de envio
Instruções para envio: Instruções para o envio das atividades pelos
alunos.

Tipos de envio: texto on-line (abrirá uma caixa de texto no moodle) ou
arquivo anexo. Pode escolher somente um ou deixar as duas opções
disponíveis para o aluno.

Número máximo de anexos permitidos para envio.
Tipos de arquivo anexados permitidos para envio: opcional.
E se será aceito envio atrasado.

Configurações de avaliação e feedback
CONFIGURAÇÕES DE AVALIAÇÃO: Instruções para o avaliador.
Usar auto-avaliação: Escolha se o aluno poderá avaliar o próprio trabalho.

FEEDBACK: Essa configuração é destinada aos alunos no momento em que
forem avaliadores:
Modo de feedback geral:
Ativado e obrigatório: O aluno deverá deixar um feedback sobre o trabalho
que ele avaliou;
Habilitado e opcional: O feedback é opcional;
Desabilitado: Não terá a opção de deixar feedback.

Continuação feedback
Número máximo de anexos do feedback geral: O aluno no papel de avaliador
poderá enviar anexos? Se sim, quantos?
Conclusão: Se desejar, deixe uma mensagem para o aluno visualizar após
finalizar a atividade

EXEMPLOS DE ENVIOS: Não é necessário, a não ser que o professor queira
que o aluno veja um modelo de avaliação e pratique.
DISPONIBILIDADE: Configure tanto o período de envio quanto de
avaliação da atividade.

Clique em ? para mais
informações sobre este item
Clique em salvar e mostrar

A atividade ficará assim, após a configuração inicial:

Clique em “editar formulário de avaliação”.
Irá abrir um formulário diferente, de acordo com o tipo de avaliação que você
optou em “estratégia de avaliação” (em configuração de nota).
A seguir veja a estratégia de “nota acumulativa” e “rubrica”.

Nota acumulativa
Na descrição coloque as orientações para o aluno fazer a avaliação do colega.
Coloque a escala a utilizar, neste caso, pontos.
Coloque a pontuação máxima que poderá ser dada e o peso desse aspecto.
*Note que é possível incluir mais de um aspecto para ser avaliado.

Nota acumulativa: visão do aluno
Entramos com o login do aluno eadcampus01 e ele está avaliando o aluno eadcampus03.
Na primeira linha aparece o título dado por eadcampus03 ao seu trabalho e logo embaixo o
seu trabalho.

As instruções foram configuradas
na primeira fase.

O aluno escolherá a nota de
acordo com a nota máxima
definida por você na primeira
fase.
O comentário é opcional.

Neste exemplo configuramos o
feedback para obrigatório.

Rubrica
Essa avaliação está pautada em múltiplas escolhas. Você poderá colocar mais de um
critério para avaliação e definirá até 5 alternativas para o avaliador escolher dentro de
cada critério de avaliação.
Na descrição do critério coloque uma pergunta.
Em nível de ensino e definição coloque a nota que aquela resposta vale e escreva a
descrição ao lado.
Só serão considerados os níveis em que você inseriu uma descrição.

Rubrica: visão do aluno
Entramos como o aluno eadcampus02.
Ele está avaliando o aluno eadcampus01.
Na primeira linha aparece o título dado por eadcampus01 ao seu trabalho.

As instruções foram configuradas
na primeira fase

Veja como aparece os critérios
definidos por você. Neste
exemplo colocamos apenas um
critério.

Neste exemplo configuramos o
feedback para obrigatório.

Siga para o próximo tutorial:

Laboratório de avaliação segunda fase - envio

