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Cadastro do perfil de aluno
Olá pais/alunos.

O livro que você esta adotando, conta com uma rica plataforma digital que será utilizada pela equipe 
escolar para comunicar atividades para o desenvolvimento de trabalhos escolares  em casa. Conta 
também com o envio de novos recursos para o complemento de estudos realizados em sala de aula.
Veja a seguir como realizar o cadastro na plataforma.

Ativação do código do livro

Ao entrar na plataforma com a url: http://br.educamos.sm, clique no link REGISTRE-SE para acessar a 
área de primeiro registro na plataforma.  

O código de acesso se encontra na primeira página 
do livro do aluno. Insira o código alfanumérico no 
campo de validação e clique em “validar código”

Verifique se as informações do 
livro aparecem corretamente ao 
lado da caixa de validação.

Após verificar se os dados do livro estão OK, clique 
em REGISTRAR-SE abaixo da caixa de validação do 
livro para ser direcionado ao cadastro do aluno.
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Dados do aluno

A segunda tela do cadastro apresenta o formulário em que o próprio aluno ou o responsável deve 
inserir as informações.

Emílio Ferreira da Silva

emilio@email.com.br emilio@email.com.br

********* *********

Entre com as informações básicas para identificação do aluno na plataforma. Essas 
informações serão utilizadas pelo professor para o envio de atividades, inserção de 
notas nos trabalhos e para a comunicação entre professores e alunos.

Caso o aluno não tenha um email,, o email pode ser o do responsável que poderá acessar os recursos do 
aluno e ter acesso as notificações sobre envio de atividades e informações enviadas pelo professor a turma.

Para localizar a escola, o aluno deve entrar com as informações de Estado, Cidade e 
qualquer outro dado da escola como nome, endereço ou cep. É necessário entrar 
com as informações corretas da escola adotante, pois esses dados serão utilizados 
no vínculo aluno/turma.
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A área do aluno e cadastro em turma

Após o cadastro, o aluno acessa a sua área de trabalho em que tem acesso aos seus livros, 
atividades e recursos postados pelo professor como atividade a ser realizada.

O próximo passo após o cadastro é realizar o vínculo a 
uma turma. Para esse processo basta clicar no botão: 

“Entrar em uma turma”.

O acesso as turmas só e possível após a liberação do código da turma 
pelo professor da disciplina. Após receber o código o aluno ou 
responsável precisa entrar com esta informação na plataforma pa                         
ra realizar o vínculo.
Com este vínculo o aluno/responsável, estará habilitado a receber as 
atividades e recursos enviados pelo professor.

Cadastro na turma

Ao acessar o seu livro, o aluno terá a sua disposição a opção de entrar em uma turma.



O acesso as turmas só e possível após a liberação do código da turma 
pelo professor da disciplina. Após receber o código o aluno ou 
responsável precisa entrar com esta informação na plataforma pa                         
ra realizar o vínculo.
Com este vínculo o aluno/responsável, estará habilitado a receber as 
atividades e recursos enviados pelo professor.

As notificações que aparecem para o aluno, são 
referentes a recursos e elementos postados para a 
turma. Ao clicar na notificação o aluno será direcionado 

ao recurso liberado para acesso.
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Notificações e apresentação de atividades

A plataforma é muito mais que um portal de conteúdo. Assim, dentro deste ambiente o aluno 
encontrará recursos e apoio didático para consolidar a sua aprendizagem

As orientações para a realização da atividade e arquivos anexos são 
apresentados para o aluno de forma simples e direta. Já 
apresentando, caso seja definido pelo professor, a data limite para a 
postagem de atividades, caso o mesmo tenha feito esse tipo de 
definição.

É importante ter o cadastro na plataforma para viabilizar o uso dos recursos pelo professor. A gestão de 
aprendizagem depende da participação de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem: 
Professores e alunos, além do importante apoio dos pais.


