Conceitos Básicos
Class management platform
GESTÃO DOS
PROCESSOS DE ENSINO
O professor organiza sequências de recursos e atividades, adaptando
o processo às necessidades dos estudantes e do currículo.

ACESSO AOS CONTEÚDOS DIDÁTICOS
Multimídia universal fornecida pelo ProFuturo.

Todas essas sequências criadas, poderão ser compartilhadas dentro
da sua comunidade e reutilizadas a cada ano.

Compartilhados pelos professores: documentos,
imagens, vídeos e conteúdo digital SCORM.
Criados com a ferramenta de criação WeDo.

FUNÇÕES
PRINCIPAIS

PERSONALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM
RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO
DO DESEMPENHO

Definir estruturas de conteúdo.
Criar atividades: teste, desenvolvimento, enquetes, etc.
Gerir os ritmos de aprendizagem.

Acompanhar o progresso dos estudantes.

Promover metodologias colaborativas.

Registrar as avaliações de atividades presenciais no
mesmo lugar.

Estabelecer critérios para melhoria e agendar atividades.

Exportar avaliações para uma planilha eletrônica.

PRINCIPAIS DEFINIÇÕES
PLATAFORMA VERSÃO WEB
Versão para computador.
Acessível de qualquer navegador.

RECURSOS
Elementos de aprendizagem em diferentes formatos.

Fornece recursos transversais.

Os professores compartilham recursos.

ESTUDANTE
Um usuário atribuído a uma lição para ser o
estudante do professor da lição, que pode
personalizar seu aprendizado e ver seu desempenho.

VERSÃO APP
Aplicativo para dispositivos móveis.
Versão recomendada para estudantes.

USUÁRIO
O estudante acessa a lição atribuída pelo professor.
O professor visualiza e cria recursos, e gerência lições e
estudantes.
O diretor visualiza a atividade de todos os professores e
estudantes que acessam um mesmo servidor.

LIÇÃO
Recipiente criado pelo professor onde são criadas as
sequências personalizadas com os recursos.

Repositório de Recursos
Class management platform

Clicando na aba "Recursos"

É possível acessar os recursos existentes no repositório

Utilizando o motor de
pesquisa

Como procurar recursos?

Utilizando as categorias criadas

CARREGAR NOVOS RECURSOS

SCORM
Conteúdos compatíveis com as plataformas de
aprendizagem e que permitam registrar o acompanhamento
do estudante.

DOCUMENTO
Conteúdo que você mesmo pode criar e compartilhar com
outros professores. .pdf, .doc, .ppt, .jpg, .mp4, etc.

WEDO
Ferramenta de criação de Gestão de Lição do ProFuturo.
Permite criar materiais multimídia SCORM simples.

Navegação geral
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BLOCOS

1. Minha Página
Lista de lições às quais estou atribuído
(como professor ou estudante).
Agenda onde se registra a programação
de lições e atividades.

2. Minha formação
Acesso ao portal de Formação Docente,
com conteúdos de formação e recursos
práticos sobre a utilização da solução.

3. Gestão
Gestão de usuários: criar ou modificar
usuários.
Gestão de senhas: redefinição de senhas de
acesso.
Gestão de estudantes: ver histórico de
desempenho dos estudantes.
Gestão de Lição: criar e administrar
sequências didáticas.

Gestão de relatórios: ver dados acumulados.

3. Recursos
Repositório onde você encontra todos os
recursos existentes categorizados para
facilitar as pesquisas e onde também
você pode carregar novos recursos.

Gestão de lição
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Espaço onde você pode criar ou administrar as lições que você tem acesso como "Professor".

Criação de uma nova lição
Você configura sua lição incluindo os campos obrigatórios (título e classificação por
curso, idioma e matéria), bem como o sistema de avaliação (porcentagem ou de 0 a 10).

Editar
Você pode alterar os dados da lição: o título,
a catalogação ou o sistema de pontuação.

Importar e exportar lição
Opção que permite "levar" lições inteiras
para outros ambientes, on-line ou off-line,
com a sequência completa de atividades,
mas sem usuários.

Atribuir membros
Esta funcionalidade não
está ativa na versão online da plataforma

Duplicar lições

Fechar

Permite copiar a lição tal como ela é para
poder ministrá-la a outros estudantes em
outro momento ou simultaneamente. Isso
é muito útil para criar lições de forma
colaborativa entre vários professores e
depois duplicá-las para que cada um possa
usá-las com seus estudantes.

O conteúdo deixará de estar acessível
aos estudantes, mas você não perderá o
histórico do seu desempenho. É possível
ainda duplicá-lo ou exportá-lo a qualquer
momento.

Gestão de atividades e
recursos dentro da lição
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Início
Estudantes
Esta funcionalidade não está ativa na
versão on-line da plataforma.

Sequência de atividades da lição.

Opção que permite importar conteúdos ProFuturo
(SCORM) que estão no repositório (aba
"Recursos"). Os conteúdos ProFuturo agrupam
vários recursos. Quando você importa desse
repositório, você deve adicionar cada recurso de
forma independente para poder gerenciar cada um
deles de maneira autônoma.

Editar atividades

Criar novas atividades

Editar
Alterar os requisitos de aprovação, marcar a atividade
como obrigatória ou não, etc.

Excluir
Excluir a atividade ou o recurso.

Subir ou descer
Alterar a estrutura da unidade modificando a ordem
em que as atividades aparecem.

Permissões
Permitir que grupos de usuários específicos vejam a atividade.

Visibilidade
Ocultar ou mostrar uma atividade temporariamente.

Visibilidade para uma única atividade
Ocultar todas as atividades, exceto a que estamos a
fazer neste momento.

Resultados
Proporciona informação sobre a realização das
atividades por parte dos estudantes.

Avaliações
Ver os detalhes do progresso dos estudantes
através dos diferentes recursos e atividades que
integram a sequência didática. É possível ver a nota
obtida e se o estudante está aprovado ou não, de
acordo com a nota mínima para passar.

Incluir recursos do repositório numa lição
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Os recursos que podem ser adicionados às nossas
sequências didáticas, ou lições, são aqueles que já
foram enviados para o repositório de recursos da
plataforma.

Esses
recursos
podem
ser
do
ProFuturo,
compartilhados por outros professores ou criado por
você mesmo.

Atividades

É importante compartilhar tudo o que criar
com os demais professores, pois assim você
contribui para que tenham uma maior base
de recursos para enriquecer suas lições.

TIPOS DE RECURSOS
Documentos
Qualquer arquivo com formato, .pdf, .doc, .ppt, .jpg, mp4, etc. que
tenha sido previamente enviado para o repositório de recursos.
Todos os conteúdos são adicionados da mesma forma:
preenchendo a ficha descritiva e procurando o recurso que deseja
adicionar.

SCORM
Cada um dos SCORMs do ProFuturo agrupa vários recursos sobre
o mesmo tema num único conteúdo, ou seja, cada unidade
didática é integrada por uma grande variedade de recursos.
Quando adicionamos um desses SCORMs a uma lição, é possível
integrá-lo como um todo ou recurso a recurso de forma
independente.

Wedo
Conteúdos criados com esta ferramenta
de criação. É importante lembrar que
para você possa procurar corretamente
o conteúdo WeDo, você precisa
selecionar especificamente esta opção.

Atividades tipo teste
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Atividade em que é possível criar exercícios de correção
automática através de modelos. O professor inclui os enunciados
e as respostas que são automaticamente corrigidos quando o
estudante termina.

Atividades

Texto livre
Para que o estudante escreva uma resposta aberta. Este
tipo de pergunta requer que o professor corrija a resposta
para finalizar a prova e obter uma pontuação.

Múltipla escolha
Várias opções corretas de
resposta. Você marcará como
"correta"
as
respostas
correspondentes. É possível
colocar quantas respostas
quiser.

Ordenar
Para trabalhar sequências em
que o estudante tem de
estabelecer uma ordem.
É importante colocar as
opções de resposta ao criar
uma pergunta para ordenar.

Opções
Arrastar

Tipos de teste

Consiste num tipo de pergunta na
qual o estudante deve selecionar
a resposta correta de uma lista e
arrastá-la
para
o
quadro
RESPOSTA.

Preencher lacunas
Completar com informações específicas. Para fazer
isso, primeiro escreva o enunciado com as indicações
do que o estudante tem que fazer. Na segunda caixa
de texto, coloque o texto completo. Em seguida,
coloque entre dois {{ }} as palavras que você quer que
apareçam em branco.

Apenas uma resposta correta.
É possível usá-la, por exemplo,
para verdadeiro ou falso.

Atividades presenciais
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Permitem registrar na plataforma pontuações associadas a ações
sala de aula, de forma que essas notas sejam levadas em conta na
avaliação final e você tenha tudo registrado num só lugar.

Atividades

Depois de criada a atividade, é
possível ver a lista de estudantes
ao acessá-la. Você pode incluir sua
avaliação e dar um feedback para o
estudante.

Atividades enquetes
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A enquete tem como objetivo sondar opiniões de forma
anônima, ou seja, são perguntas sem uma resposta correta
das quais professor obtém estatísticas de resposta.

Tipo enquete
Você coloca uma pergunta e várias opções de
resposta. Existe a possibilidade de que as respostas
sejam visualizadas na horizontal em vez de na forma
de lista. Isso é muito útil para respostas curtas.

Texto livre
Os estudantes podem deixar seus comentários.

Atividades de desenvolvimento
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O estudante precisa produzir um entregável
(escrever um texto ou carregar um arquivo) para que
o professor avalie sua tarefa.

Ao criar a atividade, marque a
opção desejada: usar Rich
Text e/ou incluir arquivos.

Atividades
Uma vez criada a atividade o
professor poderá ver as
tarefas dos estudantes que a
finalizarem.

Acessando a atividade, você
tem a possibilidade de
corrigir aqueles que já foram
entregues pelos estudantes.

A resposta dos estudantes pode ser um texto
escrito numa caixa de resposta e/ou um arquivo
(foto, Word, .ppt, etc.).

