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Analisar a Avaliação do Aprendizado
Você pode usar o sistema de Avaliação do Aprendizado para analisar online os resultados da avaliação.

Analisar

1.  Vá para o site la.LDSchurch.org, entre com seu nome de usuário e senha 
da Conta SUD, e clique no programa que deseja. Se não vir qualquer curso 
na lista, clique em Mudar para Visualização dos Cursos Anteriores. Se 
necessário, ajuste o Ano e o Período.

2.  Na lista de cursos, clique no curso para o qual 
deseja visualizar as informações.

3.  Se necessário, selecione a avaliação que deseja 
no menu da caixa suspensa, e então clique em 
Visualizar Relatório do Curso.

4.  Você pode ver a porcentagem referente às notas do curso pela média da 
turma e por questão. Questões com nota baixa (abaixo de 75%) estão 
em vermelho; você pode conversar com os alunos do curso sobre essas 
questões. Cada questão incorreta também está na lista com a resposta 
correta e dicas de aprendizado para a questão. Quando terminar de 
analisar o relatório, clique no link do curso no topo da página.

5.  Para visualizar o resultado individual de um aluno, clique no número 
de Provas Realizadas.

6.  Para visualizar a 
porcentagem das 
notas, clique em 
Visualizar Relatório. 
Para analisar a folha 
de respostas da prova, 
clique em Analisar.

7.  Ao analisar o relatório, 
verifique as questões 
marcadas em amarelo 
que indicam Aviso e 
corrija as perguntas 
contendo Erro, indicadas 
de vermelho. Se o 
sistema registrou uma 
resposta incorretamente, 
clique na resposta que o 
aluno escolheu, e então 
clique em Atualizar.
Observação: Erros 
e avisos na hora de 
escanear os resultados 
podem acontecer se as 
respostas dos alunos 
não estiverem escuras o suficiente ou estiverem fora do círculo da resposta. Se necessário, você pode aproximar, 
clicar e arrastar e girar a folha de resposta para visualizar melhor.
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