Lista de Presença
Este recurso permite ao professor registrar a presença durante a aula e aos
estudantes visualizarem os seus dados de frequência.
O professor pode criar várias sessões e registrar a frequência como "Presente",
"Ausente", "Atrasado" ou "Dispensado", ou modificar as opções de acordo com as
suas necessidades.
1. No ambiente da disciplina, clique em Ativar edição.

2. No espaço desejado, clique em Adicionar uma atividade ou recurso. Selecione o item
Presença.

3.Preencha os dados de configuração da pesquisa.
Geral

Nome
Nome que será exibido aos alunos
Descrição
Texto da questão a ser discutida
Exibir descrição na Selecione a caixa de diálogo se desejar que a descrição seja exibida na página
página do curso
principal do ambiente.

4. Clique em Salvar e mostrar.

Adicionar os dias de aula
1. Na tela inicial da disciplina, clique em Presença.

2. Em seguida, clique na aba Adicionar sessão.

3. Em Data da sessão, inclua a data da primeira aula. Os campos Tempo e Descrição não
são obrigatórios.

4. Para cadastrar todas as aulas do semestre, clique em Adicionar várias sessões.





Em Repetir, selecione os dias da semana em que a disciplina será ministrada.
Em Repetir a cada, selecione a frequência da disciplina ao longo da semana.
Em Repetir até, adicione a data final da disciplina.

5. Para finalizar, clique em Adicionar.

Incluir presenças/faltas
1. Depois que as aulas/sessões foram adicionadas, a seguinte tela será apresentada:

2. Clique no ícone desejado para:
Registro de presença
Editar data
Excluir aula/sessão

3. Clique no ícone

para registrar a presença. A lista dos alunos será mostrada.

4. Clique na opção desejada:
 P: presente
 L: atrasado
 E: dispensado
 A: ausente

5. Selecione o status de cada aluno, e se preferir adicione comentários.

2. Para finalizar, clique em Salvar presença.

Exportar relatório de frequência
1. Na página inicial do curso, clique em Presença.

2. Na página seguinte, clique na aba Exportar.

3. Selecione as opções desejadas e clique em OK para exportar a planilha.

Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
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