


OLÁ PROFESSOR(A)!

Elaboramos este tutorial com objetivo de lhe orientar criar suas

aulas, tarefas, atividades, lançar frequências, notas e muito mais!

O objetivo é garantir que tenha a melhor experiência de uso!



OLÁ PROFESSOR(A)!

Se as dúvidas surgirem, não se preocupe, nossa equipe irá cuidar muito bem 

de você! 

Basta clicar no ponto de

interrogação (?) localizado

no canto superior da tela.

VAMOS COMEÇAR?



COMO ACESSAR?

Disponível através de aplicativo nas lojas 

Disponível através do link niteroiemrede.net 



Para acessar a 

plataforma “digite 

seu E-mail e senha 

já cadastrados”

Acessando pela 

plataforma



Clique na turma que deseja 

acessar 

Navegue entre  todas as escolas que possui

cadastro ativo por um único acesso
Canal de suporte



( Legenda de aulas )

Azul- aulas de hoje

Verde- aulas futuras        

Cinza- aulas passadas

Recursos disponíveis:

1 - Aula por  chat

2 - Aula por áudio e vídeo

3 - Editar aula

4 - Excluir aula
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1- Clique em  “Nova aula”

2- Selecione o tipo de aula:

Nova aula – Criar uma aula do zero.

Reutilizar aula – Compartilhar uma aula 

já existente com a turma de desejo.
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Para a criação de aula é obrigatório o preenchimento dos campos : Título, 

descrição e disciplina

Possibilidade de adição de  Tarefas

e materias em  sua aula

Se desejar  agendar  

uma aula em uma 

data específica 

selecione  a data 

Se desejar  agendar 

uma aula  ao vivo 

selecione o horário 

Visualizando no aplicativo

Para finalizar a 

criação da aula 

clique em Agendar



Copie da barra do seu navegador o 

link desejado e cole nesta área

Clique em adicionar 

para concluir o 

processo

Visualizando no aplicativo



NOTA: Qualquer conferência de arquivos anexados deve ser realizada antes de adicioná-los a plataforma ou 

depois da conclusão da criação da aula clicando no botão "SALVAR AULA".

*Durante a construção da aula não é possível fazer download do arquivo porque ainda está em fase de upload.

Procure o arquivo 

desejado em seu 

computador ou arraste 

e solte o arquivo nesta 

área.  Clique no botão 

salvar

Visualizando no aplicativo



Pesquise sobre o 

tema da aula

Selecione a 

"caixa", com um 

ou mais temas de 

seu interesse

Clique em salvar 

para concluir o 

processo

Visualizando no aplicativo



Clique em tarefa e em 

seguida na tarefa de 

desejo : Dever de casa ou

Formulário

Adição de tarefas em cada aula com possibilidade de correção

Visualizando no aplicativo



Clique em adicionar tarefa 

para concluir o processo

NOTA: Possibilidade de segmentar essa tarefa para alunos inclusos (PNE), em recuperação, em dependência 

permitindo o envio de material personalizado  à necessidade  específica. 

Possibilidade de adicionar materiais com arquivo, link ou vídeo do Youtube.

Para a criação de  Dever de casa é obrigatório o preenchimento dos 

campos : Título, descrição e data



NOTA: Possibilidade de construir tarefa objetiva - Ao atribuir as opções para a questão marque a alternativa 

correta e quando o aluno responder a tarefa será corrigida automaticamente.

Possibilidade de construir tarefa discursiva  - O professor realiza a correção e faz as considerações sobre a 

resposta dada pelo aluno .

Possibilidade de acompanhar quais aluno já realizaram acesso a cada aula.

Acompanhe quais alunos já entregaram a tarefa e 

quais ainda estão pendentes

Possibilidade do aluno tirar dúvidas sobre conteúdos ou 

tarefas em cada aula



Selecione 

a tarefa 

que deseja  

verificar



Localize todas as aulas 

criadas na opção Minha 

Agenda

Indicação das aulas no            

calendário

Agenda pelo App



TIPOS DE CONSULTAS

Aulas de hoje

Aulas da semana

Todas as aulas

Aulas ao vivo

OPÇÕES

Iniciar aula por chat

Editar aula

Excluir aula



Alunos on-line em 

aula

Adicione arquivos 

No chat da aula

Visualize os conteúdos 

da aula

Chat pelo App



TRANSMISSÃO DE VÍDEO

Clique para iniciar a 

transmissão da aula 

ao vivo



Acessar quadro 

branco

Acessar a área de 

chat da aula 
Compartilhar 

tela

Ativar ou 

desativar o áudio Ativar ou desativar a 

câmera

Acessar o 

conteúdo da aula

Sair da aula

Buscador de 

conteúdos na 

internet

Faça uma busca 

sobre o tema de 

desejo durante a 

aula

Gerenciar as 

configurações

de periféricos

como: Áudio e 

vídeo



Orientações 

para ajustes de 

áudio e vídeo

Clique para 

exibir as opções 

de ajustes
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Orientações 

para ajustes de 

áudio e vídeo

Clique para 

exibir as opções 

de ajustes

Trasmissão pelo App



AO clicar aqui vai abrir um QR CODE 

para adicionar outra câmera a vídeo 

chamada



Clique nas notificações para 

visualizar os comentários 

dos alunos

Clique em um

comentário de 

aluno para 

visualizar em 

detalhe



Clique em notícias para 

acompanhar as notícias 

lançadas pela SME



Clique em acesso diário 

para acompanhar os 

acessos dos alunos na 

plataforma lançadas pelo 

administrativo de sua 

unidade escolar ou da SME.

Selecione o período de 

desejo



Selecione o períodoSelecione a disciplina

Clique nem acesso por 

disciplina para acompanhar 

os acessos dos alunos a 

cada disciplina



Adição de tarefas em cada aula com possibilidade de correção (atribuição de nota);

Os alunos podem responder as tarefas e anexar documentos e imagens;

Chat com possibilidade de anexar documentos e imagens;

Visualização dos alunos online no chat;

Notificações para comentários das aulas: toda vez que um aluno tiver uma dúvida em uma aula e adicioná-

la na área de dúvidas localizado ao final de toda aula criada, o professor será notificado na plataforma sobre 

a novidade. 

O mesmo ocorre com o aluno ao receber uma resposta do professor.



OBRIGADO!


