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1 – Conteúdo Acadêmico
Acesse o menu EAD  Professores 

Para criar um conteúdo novo clique na opção 

superior. 

1.1 Material Didático

Para criar conteúdo do tipo 

CONTEÚDO ACADÊMICO”

opçõesdisponíveis. 

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Conteúdo Acadêmico 
Professores  Conteúdo Acadêmico 

Para criar um conteúdo novo clique na opção “NOVO”, localizada no canto direito 

Material Didático e Tarefa 

tipo Material Didático e Tarefana tela de

MICO”basta selecionar o tipo correspondente
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, localizada no canto direito 

 

a tela de “CADASTRO DE 

basta selecionar o tipo correspondente nas 
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Caso deseje que o conteúdo a ser criado 

da rede, selecione a opção 

Marque a opção “Admite Retorno”

arquivos de resposta das tarefas pelo portal ou aplicativo

OBS:Opção Exclusiva para o tipo 

Insira o(s) período(s) de ensino

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

aso deseje que o conteúdo a ser criado seja visível para os demais profissionais 

, selecione a opção PÚBLICO. 

“Admite Retorno”, caso deseje que os alunos possam 

as tarefas pelo portal ou aplicativo. 

Opção Exclusiva para o tipo “Tarefa”. 

Insira o(s) período(s) de ensino. 
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visível para os demais profissionais 

 

que os alunos possam enviar 
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Escolha a disciplina. 

Digite o título para o conteúdo a ser criado, conforme exemplo abaixo:

 

1.1.1Cadastrando o Conteúdo Acadêmico

a) Resumo 

Na aba “RESUMO”, insira uma breve descrição do que se trata o conteúdo.

b) Conteúdo 

Nesta aba você deve inserir todo o material preparado para os alunos estudarem. 

Neste conteúdo também 

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

título para o conteúdo a ser criado, conforme exemplo abaixo:

o Conteúdo Acadêmico 

insira uma breve descrição do que se trata o conteúdo.

Nesta aba você deve inserir todo o material preparado para os alunos estudarem. 

Neste conteúdo também é possível inserir imagens. 
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título para o conteúdo a ser criado, conforme exemplo abaixo: 

 

insira uma breve descrição do que se trata o conteúdo. 

 

Nesta aba você deve inserir todo o material preparado para os alunos estudarem. 
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c) Arquivo Digital 

Na aba Arquivo digital você pode inserir mais conteúdos, sejam eles imagens, 

áudios ou até mesmo vídeos.

Para inserir basta clicar na opção Selecionar Arquivo ou arrastar o arquivo que 

deseja anexar. 

d) Bibliografia 

Na aba Bibliografia, é possível 

Em seguida, a tela para digitara bibliografia será aberta. 

em aplicar. 
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Na aba Arquivo digital você pode inserir mais conteúdos, sejam eles imagens, 

áudios ou até mesmo vídeos. 

Para inserir basta clicar na opção Selecionar Arquivo ou arrastar o arquivo que 

, é possível a referência daquele material clicando no botão +

a tela para digitara bibliografia será aberta. Insira o conteúdo e 
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Na aba Arquivo digital você pode inserir mais conteúdos, sejam eles imagens, 

Para inserir basta clicar na opção Selecionar Arquivo ou arrastar o arquivo que 

 

clicando no botão + 

 

o conteúdo e clique 
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e) Link 

Na aba Link é possível adicionar URLs de links que incluam vídeos, sites, etc, para 

os alunos acessarem.  

Clique no botão + para adicionar.

Em seguida, a tela para digitação do link será exibida. 

Aplicar. 

Realizadas todas as operações, basta clicar em 

 

 

1.2 – Avaliação 

Conteúdos do tipo Avaliação possuem algumas particularidades em função das 

questões que devem ser adicionadas no sistema.

Na tela de “CADASTRO DE CONTEÚDO ACADÊMICO”

“Avaliação” 
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é possível adicionar URLs de links que incluam vídeos, sites, etc, para 

Clique no botão + para adicionar. 

a tela para digitação do link será exibida. Insira o

todas as operações, basta clicar em SALVAR ou SALVAR/FECHAR

 

tipo Avaliação possuem algumas particularidades em função das 

questões que devem ser adicionadas no sistema. 

“CADASTRO DE CONTEÚDO ACADÊMICO”selecione a
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é possível adicionar URLs de links que incluam vídeos, sites, etc, para 

 

Insira o link e clique em 

 

ou SALVAR/FECHAR. 

 

tipo Avaliação possuem algumas particularidades em função das 

selecione a opção de tipo 
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Caso deseje que o conteúdo a ser criado 

da rede, selecione a opção 

Insira o(s) período(s) de ensino

Escolha a disciplina. 

Digite o título para o conteúdo a ser criado, conforme exemplo abaixo:

 

1.2.1 Inserindo Conteúdo de Avaliação

Na aba “RESUMO”, insira uma breve descrição 

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

aso deseje que o conteúdo a ser criado seja visível para os de

, selecione a opção PÚBLICO. 

Insira o(s) período(s) de ensino. 

título para o conteúdo a ser criado, conforme exemplo abaixo:

Inserindo Conteúdo de Avaliação 

insira uma breve descrição da avaliação. 
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visível para os demais profissionais 

 

 

 

título para o conteúdo a ser criado, conforme exemplo abaixo: 
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a) Itens 

Insira os itens que irão compor a avaliação.Clique no botã

questões. 

Em seguida, outra tela será aberta. Preencha com as informações que irão compor 

a prova. 

Na aba “TEXTO” insira o 

A opção “ADMITE OPÇÕES”

selecionado, a aba “OPÇÕES”

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

Insira os itens que irão compor a avaliação.Clique no botão 

outra tela será aberta. Preencha com as informações que irão compor 

insira o enunciado da questão: 

“ADMITE OPÇÕES” possibilita a inserção de alternativas. Assim que 

“OPÇÕES” será habilitada. 
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o para incluir as 

 

outra tela será aberta. Preencha com as informações que irão compor 

 

possibilita a inserção de alternativas. Assim que 
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Para adicionar as alternativas, clique no botão 

configuração da alternativa será a

“Opção Correta”, campo disponível para marcar a resposta correta.

“Sigla”, campo destinado para diferenciar as alternativas.

“Descrição”, o texto da alternativa.

Finalizado a inserção, clique em 

Conteúdo acadêmico e Item do Conteúdo acadêmico)

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Para adicionar as alternativas, clique no botão . Após a seleção, a tela de 

configuração da alternativa será aberta. 

, campo disponível para marcar a resposta correta.

campo destinado para diferenciar as alternativas. 

, o texto da alternativa. 

Finalizado a inserção, clique em “Aplicar” para ambas as telas (Opção do Item do 

Conteúdo acadêmico e Item do Conteúdo acadêmico). 
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. Após a seleção, a tela de 

 

, campo disponível para marcar a resposta correta. 

para ambas as telas (Opção do Item do 
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OBS: Para inserir mais questões, basta repetir o processo a partir da aba 

Realizadas todas as operações citadas acima, basta clicar em 

2 – Cadastro de Avaliação
Acesse o menu EAD em seguida 

Avaliação. Para cadastrar uma nova Avaliação, clique na opção 

 

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Para inserir mais questões, basta repetir o processo a partir da aba 

todas as operações citadas acima, basta clicar em SALVAR

 

Cadastro de Avaliação 
em seguida Professor e escolha a opção 

. Para cadastrar uma nova Avaliação, clique na opção 
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Para inserir mais questões, basta repetir o processo a partir da aba “ITENS”. 

SALVAR. 

 

e escolha a opção Cadastro de 

. Para cadastrar uma nova Avaliação, clique na opção Novo. 
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Com a tela de cadastro de avaliações aberta, preencha as informações solicitadas.

 

Marque a opção QUESTÕES 

Assim que selecionado a opção de lupa, a tela de 

Acadêmico será aberta. Selecione o material e clique em 

Com as informações preenchidas, clique em 

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Com a tela de cadastro de avaliações aberta, preencha as informações solicitadas.

QUESTÕES para incluir o conteúdo acadêmico e clique na 

Assim que selecionado a opção de lupa, a tela de Listagem de Conteúdo 

será aberta. Selecione o material e clique em Aceitar

Com as informações preenchidas, clique em Salvar. 
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Com a tela de cadastro de avaliações aberta, preencha as informações solicitadas. 

 

para incluir o conteúdo acadêmico e clique na . 

Listagem de Conteúdo 

Aceitar 
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3 – Registro de Aula
Acesse o menu EAD, em seguida 

Para cadastrar um novo Registro de Aula selecione ao menos uma das opções de 

filtro e clique em Filtrar. 

Selecione algum item das opções da lista carregada pelo filtro. Selecione uma 

no calendário, disciplina

(EAD)”. Clique na Aba Conteúdos Acadêmicos.

Clique na opção  para adicionar um conteúdo acadêm

Assim que selecionado a opção, a tela de busca de conteúdo será aberta.

Selecione algum item das opções da lista carregada pelo filtro e clique em 

ACEITAR 
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Registro de Aula 
em seguida Professor e escolha a opção 

Para cadastrar um novo Registro de Aula selecione ao menos uma das opções de 

 

Selecione algum item das opções da lista carregada pelo filtro. Selecione uma 

disciplina e marque a opção “Conteúdos Aplicados à Distância 

Conteúdos Acadêmicos. 

para adicionar um conteúdo acadêmico já criado. 

Assim que selecionado a opção, a tela de busca de conteúdo será aberta.

Selecione algum item das opções da lista carregada pelo filtro e clique em 
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e escolha a opção Registro de Aula. 

Para cadastrar um novo Registro de Aula selecione ao menos uma das opções de 

 

Selecione algum item das opções da lista carregada pelo filtro. Selecione uma data 

“Conteúdos Aplicados à Distância 

 

ico já criado.  

Assim que selecionado a opção, a tela de busca de conteúdo será aberta. 

Selecione algum item das opções da lista carregada pelo filtro e clique em 
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Assim que selecionado um ou mais conteúdos acadêmicos, preencha as 

informações de publicação do material. 

A opção “PUBLICAR” deve ser marcada para que o material seja disponibilizado 

para o aluno. 

Com as informações preenchidas, clique em 

4 – Registro de resposta ao Aluno
Acesse o menu EAD em seguida 

resposta ao aluno (Portal/Aplicativo).
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Assim que selecionado um ou mais conteúdos acadêmicos, preencha as 

publicação do material.  

deve ser marcada para que o material seja disponibilizado 

Com as informações preenchidas, clique em SALVAR para concluir o processo.

Registro de resposta ao Aluno 
em seguida Professor e escolha a opção 

resposta ao aluno (Portal/Aplicativo). 
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Assim que selecionado um ou mais conteúdos acadêmicos, preencha as 

deve ser marcada para que o material seja disponibilizado 

 

para concluir o processo. 

e escolha a opção Registro de 
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Com a tela aberta, faça a inserção dos dados para a filtragem. Após inseridos os 

dados, marque a opção 

De acordo com os dados da filtragem, escolha uma pergunta para ser respondida. 

Clique no botão . 

Assim que selecionado a opção, a tela de resposta abrirá.

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Com a tela aberta, faça a inserção dos dados para a filtragem. Após inseridos os 

 e em seguida clique em 

De acordo com os dados da filtragem, escolha uma pergunta para ser respondida. 

Assim que selecionado a opção, a tela de resposta abrirá. 
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Com a tela aberta, faça a inserção dos dados para a filtragem. Após inseridos os 

e em seguida clique em Filtrar. 

 

De acordo com os dados da filtragem, escolha uma pergunta para ser respondida. 
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Inclua a sua resposta ao aluno. Assim que finalizada a resposta clique em 

Nesse momento sua resposta estará disponível para o aluno

5 – Correção de atividades
Acesse o menu EAD em seguida 
Atividades. 

Com a tela aberta, faça a inserção dos dados para a filtragem.
dados, clique em Filtrar.

De acordo com os dados apresentados após filtragem, escolha qual turma deseja 
iniciar as correções das atividades encaminhadas pelos alunos.

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Inclua a sua resposta ao aluno. Assim que finalizada a resposta clique em 

momento sua resposta estará disponível para o aluno no Portal do Cidadão.

Correção de atividades 
em seguida Professores e escolha a opção 

Com a tela aberta, faça a inserção dos dados para a filtragem. Após a inserção dos 
. 

De acordo com os dados apresentados após filtragem, escolha qual turma deseja 
iniciar as correções das atividades encaminhadas pelos alunos. 
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Inclua a sua resposta ao aluno. Assim que finalizada a resposta clique em Aplicar. 

 

no Portal do Cidadão. 

e escolha a opção Correção de 

 

Após a inserção dos 

De acordo com os dados apresentados após filtragem, escolha qual turma deseja 
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Com a tela de Correção de atividade aberta,

a) Selecione no calendário a data em que foi disponibilizada a avaliação

b) Selecione a disciplina

c) Selecione qual conteúdo deseja iniciar a correção
avaliação. 

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Com a tela de Correção de atividade aberta, siga os seguintes proc

Selecione no calendário a data em que foi disponibilizada a avaliação

Selecione a disciplina 

Selecione qual conteúdo deseja iniciar a correção, que pode ser uma tarefa ou 
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siga os seguintes processos: 

Selecione no calendário a data em que foi disponibilizada a avaliação 

 

 

, que pode ser uma tarefa ou 
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d) Insira uma data para publicar os resultados

5.1 Avaliação 
Assim que inserido todos os dados citados acima, 
Itens. 

Nesta aba será feito a distribuição dos valores de cada questão, conforme imagem.

Está aba possibilita a distribuição dos valores de forma automática, clicando a 
opção “Distribuir Valores”

OBS:A soma da distribuição na forma manual não pode ser superior ao total da 
prova. 

Distribuídos os valores, clique na aba 
da atividade.  

Para analisar o resultado do aluno, clique duas vezes sobre o nome do aluno ou 

uma vez no “Caderno”

Após a seleção, a seguinte tela será exibida.

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

para publicar os resultados 

Assim que inserido todos os dados citados acima, clique na aba 

Nesta aba será feito a distribuição dos valores de cada questão, conforme imagem.

Está aba possibilita a distribuição dos valores de forma automática, clicando a 
tribuir Valores” ou de forma manual. 

A soma da distribuição na forma manual não pode ser superior ao total da 

clique na aba “Alunos” para iniciar o processo de correção 

Para analisar o resultado do aluno, clique duas vezes sobre o nome do aluno ou 

. 

Após a seleção, a seguinte tela será exibida. 
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clique na aba Valores dos 

Nesta aba será feito a distribuição dos valores de cada questão, conforme imagem. 

 

Está aba possibilita a distribuição dos valores de forma automática, clicando a 

A soma da distribuição na forma manual não pode ser superior ao total da 

” para iniciar o processo de correção 

 

Para analisar o resultado do aluno, clique duas vezes sobre o nome do aluno ou 
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Está tela permite que seja feito a correção de forma automática ou manual.

Obs.: a opção automática fará a
questões tenham o gabarito predefinido. 

a) Clique na seguinte opção, para que seja feita a correção automática.

b) O campo “Nota da questão” permite o preenchimento manual da questão

 

Com a questão avaliada, passe 

Feito a correção de todos os itens, clique em 

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Está tela permite que seja feito a correção de forma automática ou manual.

Obs.: a opção automática fará a correção total da avaliação, desde que as 
questões tenham o gabarito predefinido.  

Clique na seguinte opção, para que seja feita a correção automática.

O campo “Nota da questão” permite o preenchimento manual da questão

 

Com a questão avaliada, passe para a próxima, clicando sobre as abas seguintes.

Feito a correção de todos os itens, clique em “Aceitar”. 
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Está tela permite que seja feito a correção de forma automática ou manual. 

correção total da avaliação, desde que as 

Clique na seguinte opção, para que seja feita a correção automática. 

 

O campo “Nota da questão” permite o preenchimento manual da questão 

para a próxima, clicando sobre as abas seguintes. 
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Replique o procedimento citado acima para todos os alunos. Feito toda a correção, 
clique em “Salvar”. 

5.2 Tarefa 
Para corrigir a tarefa encaminhada pelo aluno, clique na opção 

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Replique o procedimento citado acima para todos os alunos. Feito toda a correção, 

Para corrigir a tarefa encaminhada pelo aluno, clique na opção “Caderno”
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Replique o procedimento citado acima para todos os alunos. Feito toda a correção, 

 

“Caderno”  
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Assim que selecionado o aluno, a tela de 
apresentada. 

Com a tela aberta, os dados encaminhados pelo aluno estarão disponíveis para 
correção. 

Para visualizar o arquivo, clique na opção 

Feito a correção, clique na opção 

Obs: Replique o procedimento para os demais alunos.

Concluída toda a correção, clique em 

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Assim que selecionado o aluno, a tela de “Correção de Atividade”

Com a tela aberta, os dados encaminhados pelo aluno estarão disponíveis para 

ualizar o arquivo, clique na opção “Visualização” 

Feito a correção, clique na opção “Aceitar”. 

Replique o procedimento para os demais alunos. 

Concluída toda a correção, clique em “Salvar” 
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“Correção de Atividade” será 

 

Com a tela aberta, os dados encaminhados pelo aluno estarão disponíveis para 

 

 


