
Plataforma do aluno



Atenção

Entenda como funciona o registro 
de participação na plataforma

Pergunta Resposta
Preciso acessar 
a plataforma 
todos os dias 
para registrar 
minha 
participação?

Não. O aluno pode acessar a 
plataforma em um único dia e 
ter acesso aos materiais das aulas 
já disponibilizadas, mesmo que a 
data da aula já tenha passado 
ou para acontecer.

Como minha 
participação é 
contabilizada 
na plataforma?

Para receber registro 
de cada  aula e seus 
conteúdos, neste momento 
a plataforma registrará 
data e hora que o aluno 
acessou cada aula.

Pergunta Resposta

O acesso a plataforma pode ser feita pelo aplicativo e pela Web e 
os dois caminhos levam ao mesmo lugar.

Digite a matrícula do aluno e senha 

Para acessar pela Web

FIQUE ATENTO. O acesso a plataforma não é 
registrado se receber o material através de outros  

canais como e-mail, whatsapp ou outro recurso 
eletrônico que não fazem parte da plataforma.



ACESSANDO AS AULAS DISPONÍVEIS

Clique nas 
notificações
para visualizar 
as aulas 
lançadas pelos 
professores.

Clique para 
exibir a aula 
disponível.



CONSULTA DOS MATERIAS DISPONÍVEIS E TIRANDO DÚVIDAS. 

Digite a sua 
dúvida para 
o professor.

Enviar a 
dúvida para 
o professor.

1 2

Lista de materiais 
disponibilizados 
pelo professor.



ACESSANDO AS TAREFAS DISPONÍVEIS DE CADA AULA. 

Clique para acessar as 
tarefas disponíveis.



Perfil

Carteirinha digital  do Aluno

Área de  estudo 

TechCode

Notícias

Agenda Presença Boletim Mural

Essa é a tela inicial do app, nela você 

pode encontrar todas as ferramentas 

necessárias 

Transporte escolar
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Aqui você pode ver seus professores

Reportar BullyingTela inicial do App



Perfil

Clicando em “Perfil”, você pode 

editar seu nome, foto e e-mail.
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Clicando em “Carteirinha digital do aluno”, 

você pode usar seu QRcode para ter 

acesso ao transporte escolar e a Escola

Carteirinha 

digital do aluno

Clicando em “Transporte escolar”, 

Você consegue visualizar todo o 

trajeto do ônibus.

Transporte 

escolar



Área de estudo - Quiz

1

Clicando em “Quiz” e escolhendo um entre os 

diversos temas, você da início ao quiz e pode estudar 

com as várias  perguntas relacionadas aos temas 

das aulas.
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Área de estudo - Biblioteca
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Clicando em “Biblioteca”, você tem acesso aos 

vários livros disponíveis
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Clicando em “TechCode” seu smartphone vai abrir 

uma janela com a câmera, para scanear um QRcode.
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TechCode
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TRANSMISSÃO DE AULA AO VIVO

Quando a 
aula aparecer 
na cor “Azul” 
é indicador 
de aula ao 
vivo



Gerenciar as 
configurações de 
periférico como:  
Áudio e Vídeo

Acessar o 
conteúdo 
da Aula 

Desativar aula 
Ativar ou 
desativar 
o áudio

Acessar quadro branco

Compartilhar 
tela

Erguer a mo
para chamar 
o professor

Acessar a 
área de CHAT 
da aula 

TRANSMISSÃO DE AULA AO VIVO

Os alunos fazem 
exclusivamente a 
transmissão de 

áudio 

A aula ao vivo, também pode sr

acessada pelo App.



Presença
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Clicando em “Presença” vai abrir um calendário e 

por ele você consegue  ver sua frequência 

nas aulas pelas datas.

Clicando em “Notícias” você 

encontra uma lista de 

notícias atualizada.

Clicando em uma das 

aulas, você consegue 

ler o conteúdo e deixar 

um comentário  

Noticias Agenda



Reportar Bullying
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Clicando No botão laranja indicado 

no topo, você pode reportar 

qualquer tipo de bullying

Clicando em “Mural” você 

encontra uma série de 

comunicados sobre o curso.

Clicando em “Boletim” Você 

pode acompanhar seus 

resultados e suas notas 

Mural Boletim



Suporte

Entre em contato para tirar suas 

dúvidas com nosso suporte 

pelo App ou Web
Você pode baixar o App 

acessando as lojas abaixo

Lojas

Suporte


