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EL Gestão Educacional

Portal Do Professor 
                 Atividades Pedagógicas Não Presenciais

Olá Professor!

Essa é mais uma ferramenta para auxiliar sua interação com os estudantes. Nessa
plataforma você encontra os recursos necessários para disponibilizar conteúdos e
atividades, além de imagens e vídeos que irão contribuir para o processo de ensino
e aprendizagem que se dará, neste momento, a partir das Atividades Pedagógicas
Não Presenciais.
Apresentamos a seguir um passo a passo explicando como você pode explorar os
recursos disponíveis.

1. Acesso

Você já deve ter recebido de sua escola seu usuário e senha. Você deve inseri-los
nos campos, conforme a imagem abaixo.

Em seguida clique em ENTRAR.

Caso você tenha esquecido a sua senha clique em Esqueci a minha senha e
uma nova senha será gerada.

2. Material de Apoio

O ícone Material de apoio é uma ferramenta disponibilizada no Portal do Professor
que possibilita uma interação a distância entre professores e alunos. A ideia é que
sejam disponibilizados vídeos, arquivos com lista de exercícios ou qualquer tipo de
material que o professor queira compartilhar com sua turma.



Para realizar a postagem clique em Material de Apoio e depois em + Novo

2.1 Identificar a atividade

Em seguida informe a turma, o componente curricular e a descrição (conteúdo ou
ação a ser trabalhada). Não esqueça de informar a data em que esta atividade
estará sendo ministrada.

2.2 Anexar conteúdos

Para adicionar materiais ou atividades clique em Anexar Conteúdos e selecione o
documento (arquivo) no seu computador.

É possível inserir mais de um arquivo por vez, basta repetir a operação. 

Caso queira disponibilizar conteúdos do Youtube basta copiar o link no campo URL
na página da internet.



E colar no campo URL do sistema.

Não se esqueça de clicar em salvar para que o conteúdo que você postou fique
disponibilizado no portal do aluno.

Para alterar uma postagem após salvá-la basta clicar sobre o registro e depois
salvar novamente. No portal do estudante aparecerá uma mensagem avisando que
o conteúdo foi editado.

OBS: Não será possível editar registros de atividades que já foram iniciadas pelos
alunos.

3. Portal do Estudante

O  material  disponibilizado  pelo  professor  vai  automaticamente  para  o  portal  do
estudante, que ao acessar sua plataforma, terá acesso aos arquivos separados por
componentes curriculares e ordenados a partir dos mais recentes, conforme imagem
abaixo: 

Bom trabalho!


