PASSO A PASSO – PLURALL ALUNO
1. Acesse o link https://www.plurall.net/ e clique no botão Login.

2. Você será redirecionado para a página de login. Coloque seu usuário e senha (Usuário:
2-RA (sua matrícula) e Senha: data de nascimento sem o / - ddmmaaaa).

3. Ao acessar você terá a visão de alguns menus que você utilizará nas aulas EAD. Para
começarmos a visualizar as atividades, clique em Maestro – Minhas atividades

4. Você vai ser direcionado para uma página onde estarão todas as atividades enviadas
pelo professor. Temos os campos de Alertas onde mostrará as pendencias das
atividades, tanto em relação a vencimento, como atividades não realizadas e
atividades corrigidas. Logo abaixo terá a notificação das atividades que você receberá
dos professores.

5. Caso tenha várias notificações, você pode usar a barra onde está escrito Todas as
disciplinas, ali você consegue filtrar a disciplina.

6. Clicando na notificação da atividade você será redirecionado para o ambiente com a
aula do professor/disciplina que selecionou e conseguira ver as atividades que ele
enviou para sua turma, veja que no resultado ele traz a atividade com a data do dia da
publicação. Caso queira filtrar as atividades pelas não realizadas, ou corrigidas ou as
que estão vencendo, é só ir até o campo de seleção onde está escrito Atividades não
realizadas.

7. Depois de escolher a atividade do dia e clicar, você irá para uma página onde terá uma
lista das atividades daquele dia. Se atente as informações que contêm na atividade
elas podem vir com datas de início e término, e caso o professor queira colocar um
tempo de resposta, aparecerá para você o prazo estipulado pelo professor. Clique na
atividade para iniciar.

8. Depois de clicar na atividade, aparecerá um uma mensagem alertando sobre o prazo
da atividade e o tempo de resposta. Clique em Visualizar.

9. Na próxima página veja o enunciado da atividade e as alternativas. No canto direto
superior da página veja o tempo para resposta daquela questão, finalize a atividade
antes do tempo acabar, caso não seja feito dentro do prazo estipulado, a atividade
ficará bloqueada e não poderá ser respondida.

10. Caso tenha mais de uma atividade e você prefira salvar a atividade respondida antes
de enviar para o professor, é só clicar em Salvar, assim você poderá terminar suas
atividades e por último enviar o questionário respondido.

11. Finalizou a atividade, clique em Enviar, e na mesa hora aparece o resultado
informando se você acertou ou não a resposta, veja que no canto superior direito ficou
em vermelho com 0,00% isso informa que a resposta que você marcou estava errada.
Para consultar a resposta correta, clique em Gabarito.

