DEMANDANET TAREFAS (ACESSO PROFESSOR)
A utilização do Sistema Demandanet-Tarefas de forma interativa permite que o
professor crie atividades específicas para a sua turma (trabalhe com textos, vídeos,
imagens, questões dissertativas e de múltipla escolha), defina prazos para as respostas e
acompanhe o retorno de todos os alunos que acessarem o Demandanet-tarefas,
identificando os erros e acertos.
Lembramos que para o acesso dos alunos, os responsáveis devem ser orientados
para a realização do cadastramento no Sistema (tutorial encaminhado separadamente).
Seguir o passo a passo para que possa criar as atividades e questões aos alunos
através do sistema Demandanet.
1-Acessar o link respectivo a sua cidade e clicar em Acessar o Demandanet

nomedasuacidade.demandanet.com

2-Entre com usuário e senha, exemplo abaixo

Atenção: Há necessidade de digitar as letras cpf, os pontos, traços e dígitos;
3-Acesse o aplicativo / ‘DOCENTE’

4-Uma tela com as informações da sua lotação irá aparecer, basta clicar na
disciplina como no exemplo abaixo:

5-Clique em ‘TAREFA’

6-Clique no botão a seguir para adicionar uma tarefa (canto inferior direito):

7-Informe os dados a seguir:
 Data-informe a data em que a atividade foi encaminhada/disponibilizada
 Prazo de Entrega-informar a data do retorno/devolução da atividade
 Título da tarefa
 Texto-enunciado da atividade/tarefa que será realizada
 Apoio-espaço para indicar informações e recursos adicionais (indicar sites, livros, vídeos,
músicas, etc.)
 Autorizar sim/não – define se a atividade será ou não disponibilizada para o acesso e
visualização de alunos e responsáveis
 Salvar

8-Exemplificando

Nos espaços ‘TEXTO’ e ‘APOIO’ é possível inserir vídeos, imagens e links para o estudo, além das
opções das formatações de texto.
9- Clicar em Salvar
10-Incluindo questões
Após a criação da tarefa, observando a imagem abaixo, você poderá:





Incluir questões para o aluno responder
Anexar arquivo para o auxílio da tarefa e estudos (PDF)
Editar a tarefa
E excluir tarefa

a) Clicando em ‘incluir/ editar questões’, será possível criar as questões para
que os alunos possam responder, sendo possível fazer a correção e ainda inserir comentários após
suas respostas

b) Após clicar no ‘Incluir/Editar Questões’ clique no botão verde com o sinal de mais (+)

11-Preencha as informações referentes a questão:






Número da questão
Escolha o Tipo de questão: Dissertativa ou Múltipla Escolha
Questão
Salvar

Opção1- Criação da questão Múltipla Escolha

Obs: Esse tipo de questão (Múltipla escolha), não necessita de correção. De
forma automática, o sistema irá informar se aluno está certo ou errado. Isso de acordo com a alternativa
que o professor indicar como resposta correta.
Opção 2-Criação da Questão Dissertativa

Obs: Observe que o professor pode inserir a resposta esperada (correta) para a questão dissertativa. No
momento da correção do professor, a resposta esperada aparecerá somente para o aluno que errar a
questão.
12-Após criar a primeira questão, será possível:
 Visualizar as respostas dos alunos e fazer a correção (dissertativas)
 Anexar arquivo para essa questão criada, para complemento da atividade
 Editar a questão
 Excluir questão
Para visualizar respostas e fazer a correção (professor):

Ao acompanhar o retorno dos alunos o professor poderá verificar as respostas individualmente. No
caso das questões dissertativas poderá indicar erro ou acerto e ainda registrar um comentário ao aluno.
13-Visualização dos alunos após correção da questão dissertativa:
Na questão dissertativa, após correção do professor, o aluno poderá visualizar:





Resposta que ele registrou
A mensagem de acerto ou erro
O comentário do professor (este registrado no momento da correção)
E a resposta esperada ( esta registrada no momento da criação da questão)

Tela de visualização do aluno após correção do professor- questão dissertativa

Obs: Lembramos que para alunos e responsáveis terem acesso ao Demandanet-Tarefas, eles precisam ser
orientados a fazer o cadastramento.
Utilizar preferencialmente o navegador Google Chrome.

