
Manual de ambientação
 na EstudeIEDi 

(PROFESSOR) 



SUMÁRIO

Acesso à Plataforma

Criação de Cursos

Recursos para
Gerenciamento de Aulas

Módulos

 Aula por Transmissão

Avaliação

5

6

16
16

18

20

16

25

26

Aula em vídeos

Aula em arquivos
Recursos de interação

Forúm
Painel criativo
Chat



Esperamosmediar,   por   meio   da   plataforma   EstudeIEDi,   
uma   experiência   integrada   e colaborativa em educação à 
distância e/ou semipresencial para você!

Olá, professor! Seja bem-vindo à plataforma EstudeIEDi.Ela 
consiste em um sistema virtual de gestão  e  ensino-aprendiza-
gemque  possui  recursos mediadores  da  construção  de  tri-
lhas personalizadas  de  aprendizagem,  as  quais  podem  ser  
adaptadas  às  distintas  modalidades  de ensino. 

Este  manual  irá  apresentar  os  passos  a  serem  seguidos  
para  iniciar  a  sua  ambientação  na plataforma.

Apresentação  
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ROTEIRO  PARA PROFESSOR – GUIA  DE  ACESSO IEDI

ACESSO À PLATAFORMA
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Então insira as suas informações de login e senhaque a instituição 
lhe forneceu. 

Para iniciar o acesso na EstudeIEDi, digite na barra de 
endereços :

https://ead.estudeiedi.com/admin/login

Isso pode variar, então 
fique atento às instruções 
da coordenação!

Atenção, professor!



CRIAÇÃO DE CURSOS
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Para produzir uma sequência curricular, seja ela um curso, 
disciplina, oficina extracurricular ou qualquer outro tipo de 
trilha de aprendizagem, vá em:

1. CURSOS

2. CURSOS E AULAS



3. NOVO CURSO
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Preencha as informações relativas a:
Dados  do  curso: em  que  você  insere  o  título  e  os  
requisitos  básicos  da  sequência curricular a ser criada.

CRIAÇÃO DE CURSOS



Além disso, nesta seção você  pode  também habilitar ou não 
os recursos de  interação que  a  plataforma  apresenta,  de  
acordo  com  a  intenção  que  possuir  para  mediação peda-
gógica.

Após preencher as informações, clique em “Próximo”.
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Visando promover maiores experiências de 
integração e colaboraçãodos estudantesao 
longo da trilha de aprendizagem elaborada, 
sugere-se habilitar estes recursos e explo-
rá-los nas unidades curriculares.

Atenção, professor!

CRIAÇÃO DE CURSOS
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Descrição: aqui  você  deve  inserir,  obrigatoriamente,  
uma  descrição  resumida  sobre a sequência curricular 
a ser criada. A descrição completa é opcional.

Após preencher as informações, clique em “Próximo”.

CRIAÇÃO DE CURSOS
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Mídia: visando  personalizar  a  sequência  em  elabora-
ção,  insira  uma  imagem  para apresentação da 
mesma clicando em “Imagem destaque”. 

CRIAÇÃO DE CURSOS
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Surgirá uma tela em que estarão disponíveis todos os mate-
riais que foram adicionados na mídia da plataforma. Você 
pode selecionar a imagem diretamente da mídia clicando no 
ícone

Você pode ainda adicionar 
a imagem a partir do seu 
computador clicando em 
“Enviar arquivo”.
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CRIAÇÃO DE CURSOS
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Com o mecanismo de busca e filtro, essa procura 
dos materiais é facilitada. Você pode pesquisar por 
um termo específico:

Ou ainda restringir a exibição 
aos materiais enviados por 
você.

CRIAÇÃO DE CURSOS



Planos: toda  sequência  curricular  
criada  deve  estar  associada  a  
um  plano,  seja  ele gratuito ou 
não. 
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Informe-se  com  a  coordenação  
a  qual  plano  você  deve  associar  
a  sequência  em elaboração.

Atenção, professor!

CRIAÇÃO DE CURSOS
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Usuários: finalmente, selecione os usuários que terão 
acesso àsua sequênciacurricular. Caso você seja o único 
gerenciador, verifique se seu nome está associado e então 
avance clicando em “Cadastrar curso”.

CRIAÇÃO DE CURSOS
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Em seguida, vá novamente em Cursos > Cursos e aulas e 
busque a sequência criada para produzir as atividades que 
irão compô-la.

Ao encontrá-la, clique em “Gerenciar”.

CRIAÇÃO DE CURSOS
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RECURSOS PARA GERENCIAMENTO DE AULAS

Na  tela  de  gerenciamento  de  um  curso, você  terá  acesso  a  
todos  os  recursos  digitais  que  a plataforma possui para ela-
boração de processos de ensino e aprendizagem, tais como:

MÓDULOS  

Os módulos são seções da sequência curricular que está sendo 
elaborada. Independente se  estiver  preparando  um  curso,  
uma  disciplina  ou  uma  oficina  extracurricular,  você poderá 
organizá-la em diferentes módulos.



RECURSOS PARA GERENCIAMENTO DE AULAS

Você poderá decidir sobre a visibilidade de cada módulo, po-
dendo disponibilizá-los de acordo com a intencionalidade e 
planejamento curricular.

Para acessar os recursos de construção das trilhas de apren-
dizagem, clique em “Conteúdo” e observe que aparecerá uma 
lista. Nela, cada tópico refere-se a um tipo de recurso pedagó-
gico que a plataforma oferece.
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RECURSOS PARA GERENCIAMENTO DE AULAS

AULA EM VÍDEOS

Em que você pode inserir aulas previamente gravadas. Para 
tanto, preencha os campos referentes ao título da aula, descri-
ção, módulo em que elaserá adicionada e visibilidade.
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RECURSOS PARA GERENCIAMENTO DE AULAS

Em seguida, na tela Mídia, adicione o arquivo em vídeo e uma 
imagem de apresentação para o mesmo.

Por fim, clique em “Cadastrar aula”.
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AULA EM ARQUIVOS

RECURSOS DE INTERAÇÃO

FÓRUM

Em que podem ser mediados diferentes materiais curricula-
res, desde apresentações em PowerPoint, até músicas, ima-
gens, dentre outros arquivos que queira trabalhar em aula. 
Siga  o  procedimento  padrão  de  preenchimento  das  infor-
mações  e,  ao  chegar  na  tela Arquivos, busque na mídia ou 
envie o material desejado.

A  plataforma  também  conta  com  diferentes  e  potenciais  
recursos  de  interação  entre professor e estudante, bem 
como entre a própria turma, como:

Onde os estudantes podem trocar ideias, realizar debates, 
comentar atividades e  respostas  dos  colegas,  dentre  outras  
propostas  pedagógicas  que  se  pode aplicar;

RECURSOS PARA GERENCIAMENTO DE AULAS
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Para criar um fórum, clique  neste  ícone                  que  aparece  
na aba de recursos dos cursos.
Em seguida, vá em “Novo Tópico”.

Na  tela  que  surgirá,  preencha  as  informações  referentes  
ao  título  e,  em descrição,as  instruções/encaminhamentos  a  
serem  seguidos  neste  momento de troca.
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RECURSOS PARA GERENCIAMENTO DE AULAS



Escolha se dará destaque ou não ao fórum. Caso selecione 
“Sim”neste campo, o(s)  fórum(ns)  destacado(s)  aparece-
rá(ão)por  primeiro  para  os  estudantese acompanharão o 
símbolo dos pinos.

Onde  a  interação  ocorre  para  além  da  linguagem  textual,  
uma  vez  que  nele podem   ser compartilhados   materiais   
produzidos   pelos   estudantes,   como vídeos,  imagens,  apre-
sentações,  dentre  outras  mídias  que  constroem,  assim, um 
rico mural de portifólios da turma.

PAINEL CRIATIVO

RECURSOS PARA GERENCIAMENTO DE AULAS
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RECURSOS PARA GERENCIAMENTO DE AULAS

Na  tela  que  surgirá,  preencha  as  informações  referentes  
ao  título  e,  em descrição,as  instruções/encaminhamentos  a  
serem  seguidos  neste  momento de troca.

Você ainda pode 
escolher habilitar ou 
não os comentários. 

Não se esqueça de 
adicionar uma 
imagem de 
apresentação do 
painel.

Para criar um painel criativo, clique neste ícone                   que 
aparece na aba de recursos dos cursos.
Em seguida, vá em “Publicar no Painel”.



RECURSOS PARA GERENCIAMENTO DE AULAS
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CHAT

Configura  um  ambiente  simples,  intuitivo  e  prático  de  diá-
logo,  por  onde professor  e  estudante  podem  conversar  
para  retirada  de dúvidas  ou  mesmo acompanhamento pe-
dagógico.

Para  acessar  o  chat,  clique  neste  ícone                     que  apare-
ce  na  aba  de recursos dos cursos.



Muito utilizada nos momentos síncronos dos cursos, em que 
você pode inserir o link de uma reunião criada no Google Meet, 
a partir do qual o aluno terá acesso direto graças à integração 
que a plataforma possui com esta via de videoconferência;

Para tanto, preencha as informações referentes ao título da 
aula, módulo, visibilidade, e data de início e fim.

Insira também o link da reunião criada, bem como uma 
imagem para apresentação da aula.

Finalize a criação da aula clicando em “Cadastrar transmis-
são”.

AULA POR TRANSMISSÃO
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Por  fim,  você  pode  elaborar  exercícios  avaliativos,  inserin-
do-os  especificamente  no módulo  que  deseja  e  detalhando  
o  período  em  que  eles  estarão disponíveisa os estudantes.

Preencha as informações referentes ao título, visibilidade e 
módulo no qual a avaliação será cadastrada, bem como infor-
mações referentes à data de início e fim nas quais ela estará 
disponível.

Em descrição, insira as instruções e/ou encaminhamentos da 
proposta de avaliação.
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AVALIAÇÃO



Clicando em ‘Continuar’, você terá acesso à seção “Questões”. 
Clicando em “Nova questão”, as avaliações são geradas, po-
dendo ser objetivas ou dissertativas.

É importante selecionar uma 
imagem para personalizar sua 
estratégia de avaliação.

Atenção, professor!
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AVALIAÇÃO



Pode-se também detalhar as 
respectivas pontuações de 
cada pergunta.

Além disso, caso a questão seja objetiva, você pode indicar a 
alternativa correta, de modo que a correção seja automática.

Finalize a geração de avaliação clicando em “Cadastrar ques-
tão”.

Com esses recursos, professor, você pode propor diferentes 
estratégias de ensino! Explore os recursos, mescle os seus po-
tenciais e promova intensas experiências de aprendizagem à 
distância aos seus estudantes. Tudo parte e finaliza na sua in-
tencionalidade pedagógica.
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AVALIAÇÃO



E aí,
que tipo de aula 
irá construir 
hoje?




