
 

 

COMO ENVIAR ATIVIDADES EM FORMATO DE ARQUIVOS EM GERAL 

Confira o vídeo deste tutorial no link https://youtu.be/f_TPZhlZFCg 

 

1. Após entrar na sala digital da turma do estudante, conforme as explicações do 

tutorial ‘Como Acessar a Plataforma Moodle Ipê’, clique no link de entrega das 

atividades de cada disciplina, disponível no tópico ‘Entrega das  Atividades’ de cada 

roteiro para ter acesso tanto ao roteiro de tarefas quanto ao envio. 

 

 

 

Para evitar equívocos, no momento do envio, preste sempre atenção se está 

clicando no link da disciplina e roteiro corretos. 

https://youtu.be/f_TPZhlZFCg


 

 

2. Você será direcionado a uma página com o layout a seguir. Caso deseje relembrar 

as lições e atividades solicitadas, basta clicar no arquivo PDF localizado abaixo do 

nome da disciplina. Para iniciar o seu envio, clique em ‘Adicionar envio’, no canto 

inferior da página. 

 

 

 

3. Clique no símbolo da folha de papel ou na seta azul (destacadas abaixo). Ela 

constitui a ferramenta ideal para o envio de arquivos em geral de imagem, texto, 

áudio, vídeo, dentre outros formatos, que já estejam salvos em seu computador. 

 

 



 

 

4. Clique em ‘Enviar um Arquivo’ ou em ‘Escolher arquivo’, anexe o arquivo do seu 

computador que pretende enviar – pode ser qualquer formato, ex. imagem, texto, 

áudio, vídeo, etc... – e, em seguida, clique em ‘Enviar este arquivo’. O tamanho 

máximo do arquivo permitido é 30MB. Porém, você pode anexar até 20 documentos 

a um mesmo envio. 

 

 

 

5. O arquivo que você anexou aparecerá da tela a seguir (observe o exemplo 

abaixo, cujo título do arquivo é ‘Foto Atividade’). Se você desejar acrescentar mais 

arquivos, precisará anexar um a um clicando na opção ‘Arquivo’, cujo ícone é o 

desenho de uma folha de papel, localizado no canto superior esquerdo. Se desejar 

excluir algo já anexado, basta clicar em cima da imagem do arquivo e excluir na 

opção devida. Uma vez concluído, clique em ‘Salvar mudanças’ no canto inferior. 

 

 



 

 

6. O aparecimento do ‘Status do envio’ com a notificação ‘Enviado para avaliação’, 

numa tarja verde, é o indicativo de que a sua atividade foi enviada. Você poderá 

confirmar qual(is) arquivo(s) foi anexado(s) ao envio observando o item ‘Envios de 

arquivo’. Caso deseje editar o envio ou mesmo removê-lo, basta clicar nos 

respectivos ícones, no canto inferior. 

 

 

 

7. Caso deseje enviar um link na entrega de atividades, seja porque salvou as tarefas 

no Google Drive ou porque as abrigou em algum site da internet, a exemplo do 

youtube, cole o link no campo de texto abaixo, selecione o mesmo com o botão 

direito do mouse e, por fim, clique no símbolo da âncora denominado ‘inserir/editar 

link’, localizado no centro da barra de tarefas da caixa de texto. 

 

 



 

 

8. Você será direcionado para um quadro onde deverá colar o mesmo link no campo 

indicado e clicar em ‘inserir’, no canto inferior esquerdo. 

 

 

 

9. Outra maneira rápida de enviar um link é pelo campo ‘comentários’, disponível 

após clicarmos na entrega de cada atividade. Basta digitar o link no campo indicado 

abaixo e clicar em ‘Adicionar envio’. 

 

 

 

É possível apagar um comentário clicando no símbolo da lixeira que 

aparecerá após o mesmo ser salvo. 



 

 

10. Na caixa de texto que será disponibilizada após você ter clicado em ‘Adicionar 

envio’, apenas comunique ao professor que um link foi enviado pelo campo 

‘comentários’ e conclua a entrega clicando em ‘Salvar mudanças’. 

 

 

  



 

 

COMO ENVIAR ATIVIDADES EM FORMATO DE ARQUIVOS EM GERAL 

 

1. Após entrar na sala digital da turma do estudante, conforme as explicações do 

tutorial ‘Como Acessar a Plataforma Moodle Ipê’, clique no link de entrega das 

atividades de cada disciplina, disponível no tópico ‘Entrega das  Atividades’ de cada 

roteiro para ter acesso tanto ao roteiro de tarefas quanto ao envio. Você será 

direcionado a uma página com o layout da segunda imagem abaixo. Caso deseje 

relembrar as lições e atividades solicitadas, basta clicar no arquivo PDF localizado 

abaixo do nome da disciplina. Para iniciar o seu envio, clique em ‘Adicionar tarefa’, 

no canto inferior da página. 

 

        

 

2. Clique no botão ‘+ Adicionar arquivo’ (destacado na página seguinte) e, na 

sequência, em ‘Álbum de fotos’ e/ou ‘Arquivos’. Eles constituem a ferramenta ideal 

para o envio de arquivos em geral de imagem, texto, áudio, vídeo, dentre outros 

formatos, que já estejam salvos em seu celular. 



 

 

     

 
3. O arquivo que você anexou aparecerá da tela a seguir (observe o exemplo 

abaixo, cujo título do arquivo de foto anexado foi ‘cvd_photo_001_20210621175761.jpg’). 

Se você desejar acrescentar mais arquivos, precisará anexar um a um clicando na 

opção ‘+ Adicionar arquivo’, localizado no canto inferior. Se desejar editar, basta 

clicar no símbolo do lápis. Para excluir algo já anexado, clique no ícone da lixeira. 

Uma vez concluído tudo, clique em ‘Salvar’ no canto superior direito. 

 

 



 

 

4. O aparecimento do ‘Status do envio’ com a notificação ‘Enviado para avaliação’, 

numa tarja verde, é o indicativo de que a sua atividade foi enviada. Você poderá 

confirmar qual(is) arquivo(s) foi(ram) anexado(s) ao envio observando o item ‘Envios 

de arquivo’. Caso ainda deseje ou precise editar o envio, basta clicar no ícone ‘Editar 

envio’, no canto inferior. Lembre-se que o tamanho máximo do arquivo permitido é 

30MB. Porém, você pode anexar até 20 documentos a um mesmo envio. 

 

 

 

5. Caso deseje enviar um link na entrega de atividades, seja porque salvou as tarefas 

no Google Drive ou porque as abrigou em algum site da internet, a exemplo do 

youtube, digite ou cole o link no campo ‘Envio de texto online’ destacado na imagem 

a seguir. Por fim, clique no botão ‘Salvar’ no canto superior direito da tela. 

 



 

 

 

 

6. Assim como no envio de arquivos em geral, na página seguinte você perceberá 

que o ‘Status do envio’ aparecerá com uma tarja verde e com a mensagem 

‘Enviado para avaliação’. No campo ‘Envio de texto online’ você também poderá 

conferir o link enviado (no exemplo abaixo foi utilizado o link de um vídeo). 

 

 



 

 

7. Lembre-se sempre: na impossibilidade de utilizar um computador e diante de 

qualquer problema no aplicativo, basta digitar o site: ensino.ead.ufg.br no 

navegador de internet do seu celular e seguir à risca os tutoriais de uso ‘Para 

Computador’. Você também pode acessar a versão para computador, pelo celular, 

clicando nos 3 traços do canto inferior direito da tela do aplicativo e na palavra ‘Site’. 

 

        


