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1. FUNCIONAMENTO DOS CURSOS

Em ambas as modalidades de cursos da Plataforma
Escolas Conectadas, mediados e autoformativos, trabalha-
se na perspectiva da flexibilização da rotina de estudos do
professor, favorecendo sua atualização profissional em
consonância com as possibilidades de dedicação de que
dispõe.

Você define os horários de preferência para a exploração
dos materiais, a prática das ações recomendadas e a
realização das atividades no período de duração da turma:
de seis semanas (para todos os títulos).

Não há atividades síncronas (aquelas que exigem presença
em tempo real em horários determinados).



1.1 REQUISITOS PARA APROVAÇÃO

Para conhecer os requisitos de aprovação do curso em que
você se inscreveu, dois procedimentos são fundamentais:

- Acessar a seção Primeiros passos;

- Conhecer o tutorial para a conclusão das atividades: os
links estão disponíveis na página inicial do curso e na
Central de Ajuda do projeto Escolas Conectadas.

1.2 CENTRAL DE AJUDA

A Central de Ajuda é um espaço especialmente projetado
para apoiar educadores participantes da plataforma e
esclarecer suas dúvidas. Além de um canal de chat, possui
diversos conteúdos de suporte, como perguntas frequentes
e tutoriais sobre os diferentes componentes dos cursos
(unidades, atividades, notas, certificado, entre outros).
Esteja à vontade para consultá-la a qualquer tempo.

https://suporte.escolasconectadas.org.br/hc/pt-br/articles/360053821373-Como-responder-ao-question%C3%A1rio
https://suporte.escolasconectadas.org.br/hc/pt-br/


2. DICAS DE NAVEGAÇÃO

Acompanhe algumas dicas para navegar pelo curso e
aproveitá-lo ao máximo.

2.1 ACESSAR O CURSO

Ao realizar login na Plataforma Escolas Conectadas,
busque o curso por meio do ícone do capelo "Meus
cursos":



Outra opção para localizar seus cursos, quando você
possui várias formações (encerradas ou em andamento), é
o ícone "Painel". Por meio dele, é possível filtrar cursos em
andamento, não iniciados e encerrados.

Note que a abertura das unidades acontece já no dia 1 da
formação (ou seja, todos os conteúdos ficam disponíveis
imediatamente, permitindo que você conclua os estudos e
atividades mesmo antes da data de encerramento da
turma).



2.2 NAVEGAR PELO CURSO

Depois de consultar a seção "Primeiros passos", percorra
os itens da formação clicando nos conteúdos disponíveis
dentro das caixas:

Acesse o link correspondente a cada material e realize
seus estudos.



Para retornar à página inicial do curso ou investigar outras
unidades, há diferentes opções:

- Menu superior

- Menu lateral (para habilitá-lo, é necessário clicar no
ícone das três linhas)



2.3 VISUALIZAR O ANDAMENTO

Outro recurso importante, que você pode habilitar quando
estiver na página inicial do curso, é o bloco "Andamento"
(seta branca inserida no círculo azul). Este bloco permite
que você visualize se há conteúdos ou atividades
pendentes, facilitando o acompanhamento dos estudos.
Basta um clique para torná-lo visível e um novo clique para
ocultá-lo. 



2.4 QUESTIONÁRIO

- Consulte o tutorial para a conclusão das atividades da
formação: como responder o questionário.

- Clique sobre a caixa da atividade para acessá-la (bloco
intitulado "Questionário - Atividade avaliativa"): 

- Para obter aprovação no curso e receber seu certificado,
é preciso responder ao questionário até a data de
encerramento e alcançar, no mínimo, nota 70. Para iniciar
o questionário, clique no link "Questionário - Atividade
avaliativa".

https://suporte.escolasconectadas.org.br/hc/pt-br/articles/360053821373-Como-responder-o-question%C3%A1rio


- Desça a página com as orientações e clique no botão
"Tentar responder o questionário agora".

- Há apenas uma alternativa correta para cada pergunta.
Após responder às questões, clique no botão "Finalizar
tentativa" (fim da página).

- Um quadro informando que as respostas foram salvas
será exibido. Você poderá retornar às questões ("Retornar
à tentativa"), caso alguma pergunta esteja sinalizada
como "Ainda não respondida" ,  ou clicar no botão "Enviar
tudo e terminar" para concluir.

- Uma mensagem de confirmação será exibida. Clique
mais uma vez em "Enviar tudo e terminar".



A cada tentativa, as perguntas podem variar, assim
como as alternativas podem ocupar posições
diferentes – leia novamente e com bastante cuidado
todas as questões.

Os cursos Cidadania digital: educando para o uso
consciente da internet e Ensino híbrido: como fazer na
minha escola? possuem um questionário avaliativo
por módulo. A aprovação exige a obtenção de média
70 ou superior no conjunto de atividades.

- Um quadro em que poderão ser visualizados acertos e
erros será exibido:

Há três tentativas para realizar o questionário. Faça um
estudo completo dos conteúdos antes de utilizá-las a fim
de garantir sua aprovação. Para utilizar a segunda e a
terceira tentativas (que podem ser feitas em outro dia,
desde que dentro do período do curso), clique no botão
"Fazer uma outra tentativa".

IMPORTANTE!



2.5 QUADRO DE NOTAS

Para conhecer o seu desempenho no curso, acesse o
quadro de Notas ,  que fica ao lado esquerdo da tela,
representado pelo ícone de um livro aberto:

2.6 CERTIFICADO

O certificado é disponibilizado digitalmente, na própria
plataforma, na data de encerramento da turma,
condicionado à aprovação. Para acessá-lo, clique sobre a
caixa "Certificação e pesquisa de satisfação". Aproveite
para responder à pesquisa: sua participação é muito
importante para adequarmos nossas atividades futuras
às necessidades que você apresenta.



Se restarem dúvidas ou surgirem dificuldades, não deixe de acessar os demais
itens da nossa Central de Ajuda e conversar conosco: estaremos prontos para
atendê-lo(a).

https://suporte.escolasconectadas.org.br/hc/pt-br/

