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O acompanhamento de conclusão de atividades permite que os alunos visualizem seu
progresso ao longo do curso através das caixas de seleção no lado direito, como mostra a
imagem abaixo. As caixas sólidas podem ser marcadas manualmente pelo aluno para
assinalar que a atividade foi concluída, enquanto as caixas pontilhadas são marcadas apenas
quando o aluno cumpre certos critérios definidos pelo professor.

O professor pode alterar os critérios para a marcação da conclusão da atividade e também
pode visualizar as atividades que já foram concluídas no curso e por quais alunos. Para
visualizar as atividades que já foram concluídas pelos alunos é preciso clicar em
gerenciamento do curso.

Logo após clicar em gerenciamento do curso, é necessário clicar em conclusão de atividades
no curso.

Após clicar em conclusão de atividades no curso será mostrado uma página como na imagem
abaixo, onde é possível visualizar as tarefas do curso e os alunos que a fizeram. Também é
possível o professor marcar ou desmarcar se uma atividade foi feita ou não manualmente.

Para alterar os critérios de conclusão de uma atividade basta o professor clicar no item
desejado, como um questionário, por exemplo.

Após clicar no item escolhido, basta clicar no botão em forma de engrenagem e, em
seguida, em editar configurações.

Ao clicar em editar configurações basta buscar a opção conclusão de atividades no curso
onde será mostrado um select box com as opções não indicar a conclusão da atividade, os
estudantes podem marcar manualmente a atividade como concluído e mostrar atividade
como concluída quando as condições forem satisfeitas. Caso seja escolhida a opção igual
mostrado na imagem abaixo serão exibidas as opções requer visualização, requer nota,
exigir nota de aprovação e conclusão esperada

Seguindo o mesmo procedimento que foi utilizado no questionário, mas desta vez clicando
em um fórum e, em seguida, clicando no botão de engrenagem no canto superior direito,
depois clicando editar configurações e buscando pela opção conclusão de atividade no curso
é possível visualizar as mesmas opções que em outras atividades, com o acréscimo de
algumas opções como requer mensagens, requer discussões, requer réplica.
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