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Nossa plataforma de aprendizagem obtém diversas ferramentas que
serão utilizadas por você, aprendiz, para facilitar seu acesso e
permanência. 

Vamos conhecê-las? 

TIRA-DÚVIDAS

Esta ferramenta pode ser utilizada para tirar dúvidas específicas sobre o
conteúdo. 

BEM-VIND@S

FERRAMENTAS



Para enviá-la ao seu tutor, clique em "NOVA DÚVIDA", descreva-a e
selecione o botão "SALVAR".

Quando ela for respondida, você receberá um e-mail em seu correio, com
a resposta.

LEMBRE-SE: Suas dúvidas não poderão ser visualizadas por outros
participantes, apenas por você em seu acesso.



BIBLIOTECA

Na tecla “BIBLIOTECA” você encontra materiais para auxiliar em sua
trajetória durante o curso. A leitura é uma facilitadora de aprendizagem,
pois ajuda você à manter-se informado e desenvolver o pensamento
crítico.

Para acessar os livros, basta clicar em cima do título selecionado, ou no
botão “VER” para ser direcionado ao título.



PÍLULA
 

Antes de continuarmos, vamos entender o que é a PÍLULA DE
CONHECIMENTO?
A pílula de conhecimento é uma ferramenta de suporte ao processo de
aprendizagem, reforçando o conhecimento sobre um conteúdo específico
de forma simples e pontual. Nela, serão disponibilizados textos, vídeos e
alguns questionários.
Agora que você já sabe o que ela significa, vamos lá!

No ícone "PÍLULAS", você pode conectar-se as pílulas de conhecimento,
que são disponibilizadas na página inicial, abertas automaticamente
quando você faz o login (também conhecido na informática como pop-up).
Você poderá visualizar tanto às “para consumir” e as “consumidas”. Ou
seja, as que efetuou o acesso, e as que não.

DESTAQUES
 

Nos  “DESTAQUES”, o orientador colocará informes importantes, acerca
do conteúdo, calendário e contatos extras, como os e-mails para contato
direto: pedagogico2@cieesc.org.com / tutoria2@cieesc.org.br



APLICATIVO WEB
 

Para melhor usabilidade da plataforma de aprendizagem para aprendizes
que utilizam celulares e outros dipositivos móveis, é é importante que haja
o download do aplicativo KONVIVA, na Playstore ou AppleStore: 



Caso você tenha dúvidas sobre o acesso,
solicite orientação à seu tutor de
aprendizagem, ou encaminhe um e-mail
com seu relato para tutoria2@cieesc.org.br
ou pedagogico2@cieesc.org.br

Bons estudos!

Neste, é importante que a URL inserida seja aprendizagem.cieesc.org.br
(sem www). Todas as ferramentas funcionarão da mesma maneira que a
plataforma em navegadores de computadores de mesa.


