
 

TAREFA EM GRUPO 

Para fazer a criação e configuração de uma Tarefa em Grupo é preciso seguir três passos: 

 Primeiro passo – criação de grupos e inclusão dos alunos. 

 Segundo passo – criação de um agrupamento (um conjunto de subgrupos) para que a tarefa possa ser dividida 

de acordo com este novo arranjo. 

 Terceiro passo – criação da tarefa configurada para grupos. 

Veremos a seguir cada um deles. 

PRIMEIRO PASSO – CRIAÇÃO DE GRUPOS E INCLUSÃO DOS ALUNOS 

CRIAÇÃO DE GRUPOS 

Para criar uma Tarefa em Grupo será preciso, primeiramente, criar os grupos dentro do seu curso/disciplina. 

Para fazer isto, clique sobre a opção Participantes. 

  

Figura 1 – Tela da opção Participantes 

 

 

 



 

Em seguida, clique na engrenagem e depois em “Grupos”. 

 

Figuras 2 – Tela de Seleção da opção Grupos 

Na página seguinte, clique em Criar Grupo e logo depois escolha um nome. 

  

Figura 3 – Tela de Criação dos Grupos 



 

 

Figura 4 – Tela de Configuração dos Grupos 

ATENÇÃO: Caso queira criar mais de um grupo, é possível também selecionar a opção “Criar vários grupos”.  

Na caixa de Grupos aparecerá a listagem dos grupos criados pelo professor. Retorne à página inicial do 

curso/disciplina, clicando sobre o seu nome na barra de navegação.  

  

Figura 5 – Tela de Visualização dos Grupos 



 

CRIAR VÁRIOS GRUPOS 

Caso escolha essa opção, clique sobre a mesma na tela de criação dos grupos.   

  

Figura 6 – Tela de Seleção da Opção Criar Vários Grupos 

Na página seguinte aparecerá a tela para criação e configuração dos grupos.  

 

Figura 7 – Tela de Configuração da Opção Criar Vários Grupos 



 

As opções disponíveis são: 

 Esquema de nomes – permite criar um padrão para os nomes dos grupos. Os símbolos arroba (@) e cerquilha 

(#) podem ser usados para criar grupos com nomes diferenciados por letras ou números, respectivamente. Por 

exemplo, o esquema "Grupo @" resulta na criação de grupos com nomes "Grupo A", "Grupo B", "Grupo C", etc. 

Por sua vez, o esquema "Grupo #" irá gerar grupos com nomes "Grupo 1", "Grupo 2", etc. 

 Critério para definição dos grupos – permite definir se os grupos serão criados de acordo com o número de 

grupos ou de acordo com o número de membros por grupo. 

 Número de grupos/membros – permite estipular quantos grupos ou membros serão criados.  

 Selecionar apenas membros com papel – selecione sempre a opção “Aluno(a)”.  

 Selecionar apenas membros do agrupamento – deixe marcado a opção "Nenhum". 

 Selecionar apenas membros do grupo – Selecione a sua turma ou deixe marcado a opção “Nenhum”. 

 Distribuir membros – selecione a opção “Aleatoriamente” somente se quiser criar os grupos com seus 

respectivos alunos. Caso queira apenas criar os grupos, selecione “Nenhum”.  

 Evitar o último grupo pequeno – marque essa opção caso queira uma distribuição mais uniforme em cada 

grupo. 

 Ignorar usuários já inscritos em grupos – deixe esta opção desmarcada. 

 Incluir matrículas única ativas – deixe esta opção marcada. 

Ao final, clique em Pré-visualizar para verificar como ficou a formação dos grupos ou clique em Enviar para 

salvar as mudanças.  

INCLUSÃO DOS ALUNOS NOS GRUPOS 

Para incluir os alunos nos grupos criados há duas formas, a saber: 

 Utilizar o recurso Escolha um Grupo (veja o tutorial para saber como configurá-lo) – que permite que os próprios 

alunos escolham os seus respectivos grupos. Nesta opção, o professor ainda pode selecionar quais os grupos 

que os alunos podem escolher e o número máximo de alunos permitidos em cada grupo. 

 Fazer a inclusão manualmente dos alunos nos grupos. 

INCLUSÃO MANUAL DOS ALUNOS NOS GRUPOS 

Para incluir os alunos manualmente nos grupos criados, basta clicar sobre o grupo desejado e, logo em 

seguida, clique em Adicionar/remover usuários.  



 

 

Figura 8 – Tela de Visualização dos Grupos 

Na página seguinte, aparecerá a listagem com os alunos da sua turma ao lado direito, selecione os que deseja 

e clique em Adicionar. Ao final, clique em Voltar aos grupos para retornar à página anterior.  

 

Figura 9 – Tela de adicionar/remover usuários do grupo 



 

 SEGUNDO PASSO – CRIAÇÃO DE UM AGRUPAMENTO 

Após ter criado os grupos dentro do seu curso/disciplina, a próxima etapa será criar um Agrupamento (que 

corresponde a um conjunto de grupos). Para fazer isto, clique em Agrupamento. 

 

Figura 10 – Tela de Visualização dos Grupos  

Em seguida, clique em Criar agrupamento. 

 

Figura 11 – Tela de Criação do Agrupamento 

Na página seguinte basta inserir um nome para o agrupamento e clicar em Salvar mudanças. 



 

 

Figura 12 – Tela de Criação do Agrupamento 

Para inserir os grupos, basta clicar na opção Mostrar grupos.  

 

Figura 13 – Tela de Seleção dos Grupos 

 



 

Selecione os grupos na lateral direita e clique em Adicionar. Em seguida, basta clicar em Voltar aos 

agrupamentos para salvar as alterações.  

 

Figura 14 – Tela de Seleção dos Grupos 

Retorne à área central do seu curso/disciplina através da barra de navegação. 

 

Figura 15 – Tela de Visualização do Agrupamento com os Grupos 

TERCEIRO PASSO – CRIAÇÃO DA TAREFA CONFIGURADA PARA GRUPOS 

Caso não saiba como criar e configurar uma tarefa sugerimos que, primeiramente, veja o tutorial da Tarefa 

para depois ver este passo a passo de como configurá-la em grupo. 

CONFIGURAÇÃO DA TAREFA PARA GRUPOS E INCLUSÃO DO AGRUPAMENTO  

Para configurar uma tarefa em grupo e acrescentar o agrupamento criado anteriormente, na página de 

configuração da Tarefa vá até a opção Configurações de envio em grupo. Em Envio em grupos de estudantes 

selecione a opção Sim e em Agrupamento para grupos de estudantes selecione o agrupamento criado.  



 

 

Figura 16 – Destaque de Configurações de envio em grupo 

 Envio em grupo de estudantes – ao habilitar esta opção, a tarefa permitirá que o envio do trabalho seja de 

acordo com o novo arranjo de grupos que foram criados previamente pelo professor. Desta forma, bastará que 

apenas um representante (aluno) envie o trabalho e o mesmo será replicado para todos do grupo. Os membros 

pertencentes ao grupo também poderão visualizar o arquivo postado e a sua respectiva nota.  

 Somente membros de grupo podem fazer envio – selecione sempre a opção “Sim”, pois para que a tarefa 

funcione corretamente todos os alunos precisam estar alocados em um grupo, não sendo possível fazer o envio 

individualmente.  

 Exigir que todos os membros do grupo enviem – se habilitado, todos os membros do grupo terão que clicar no 

botão de "confirmação do envio da tarefa" antes de ser enviada em definitivo. Se desabilitada, a tarefa será 

enviada assim que qualquer membro do grupo fizer a submissão. 

 Agrupamento para grupos de estudantes – selecione o agrupamento criado - este é o conjunto de grupos 

criados previamente que a tarefa irá se basear para identificar os alunos e seus respectivos grupos. Caso não 

seja selecionado, a tarefa irá compreender que o “Grupo Padrão” é a própria turma, o que irá prejudicar o seu 

funcionamento.  

ATENÇÃO: Caso não sejam criados os grupos e/ou o Agrupamento não seja selecionado, a Tarefa não irá criar 

os grupos automaticamente. Neste caso, irá se basear no “Grupo Padrão” que correspondente à própria 

turma. Desta forma, o seu funcionamento será prejudicado, pois quando um aluno enviar o seu trabalho o 

mesmo será replicado para todos da turma. 

 


