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ALUNO

::: Trabalho a fazer

Você chega na página que apresenta todo o trabalho que lhe foi dado pelos seus professores.
Você pode clicar em « Voir le travail » (Visualizar trabalho).

Quando esta página estiver aberta, você encontrará todos os detalhes do que é pedido pelo seu professor
Em «Instruções», você encontrará as indicações do seu professor. Você pode ter um link da Internet que pode ser aberto 
com o trabalho solicitado.

Você fará este trabalho seguindo rigorosamente as instruções do seu professor.

No trabalho solicitado, você tem um botão « Proposer une réponse » (Sugerir uma resposta). Ao clicar neste botão, você 
poderá criar SUA resposta. A parte «Mensagem» é APENAS para escrever respostas em um trabalho (sempre de acordo 
com as instruções do seu professor). Se ele / ela quiser que você anote suas respostas no papel, você não utilizará a fun-
ção «Mensagem». Você simplesmente fará sua lição de casa em uma folha e enviará uma ou mais fotos do seu trabalho.

Na seção « Fotos », você pode tirar uma foto do seu trabalho (no máximo 5 fotos, dependendo do trabalho solicitado). 
Você deve tirar uma foto de boa qualidade (leia o documento: Doc_photo_POR_260320.pdf para ajudá-lo).
Depois que suas fotos forem adicionadas e você sentir que seu trabalho foi concluído, clique no botão « Envoyer la 
réponse » (Enviar resposta) ye seu trabalho será enviado diretamente ao seu professor.

Se sua resposta foi enviada, você retornará automaticamente à página «Trabalho» e o trabalho que você acabou de enviar 
ao seu professor será exibido como: «En attente de validation par l’enseignant/e» (Aguardando validação pelo professor).

Se seu trabalho for recusado, ele será exibido em «Travaux à corriger» (Trabalhos a serem corrigidos).
Se o seu trabalho foi enviado, ele será exibido em «Travaux envoyés» (Trabalhos enviados).
Se o seu trabalho estiver com validação pendente, ele será exibido em «En attente de validation par l’enseignant/e» 
(Aguardando validação pelo professor).
Se o seu trabalho for validado, ele será exibido em «Travaux acceptés» (Trabalho aceito).
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