
Como criar e utilizar a atividade de 
interação síncrona - chat

Atividade Chat

Professor

O chat é uma atividade de 
interação em tempo real, com 
data e horário agendados. 

O professor poderá nomear o 
chat para melhor situar o 
estudante no assunto abordado.

Na descrição é importante o 
professor apresentar a maneira 
de como será realizado o diálogo 
sobre o tema de discussão. 

Como mediador da atividade, o 
professor poderá estabelecer 
ordem de maneira que torne a 
participação dos estudantes 
mais eficaz. O professor pode 
determinar o tempo de duração 
do encontro.

As sessões podem  ser salvas  
ficam disponíveis por  tempo 
determinado a quem está 
permitido o acesso. Assim o 
estudante que não estava na 
sessão no tempo agendado 
poderá acompanhar as 
discussões em outro momento.
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Salvar as sessões encerradas (5): permite que se determine por quanto tempo o 
registro das conversas devem ficar disponíveis.
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O professor poderá nomear o chat 
para melhor situar o estudante no 
assunto abordado.

Na descrição é importante o 
professor apresentar a maneira de 
como será realizado o diálogo 
sobre o tema de discussão. 

Como mediador da atividade, o 
professor poderá estabelecer 
ordem de maneira que torne a 
participação dos estudantes mais 
eficaz. O professor pode 
determinar o tempo de duração do 
encontro.

As sessões podem  ser salvas  
ficam disponíveis por  tempo 
determinado a quem está permitido 
o acesso. Assim o estudante que 
não estava na sessão no tempo 
agendado poderá acompanhar as 
discussões em outro momento.
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