Aventuras Currículo+
Língua Portuguesa

Tutorial de navegação
Aprenda a navegar pelo ambiente virtual do projeto Aventuras Currículo+.

Acessando o ambiente
Para acessar, digite em seu navegador de internet o endereço:
http://aventuras.educacao.sp.gov.br.
Na página principal, informe os dados de seu RA e sua senha.

Atenção! Utilize o número
do RA, de 11 caracteres,
sem o dígito.
Se necessário, complete
com zeros à esquerda.
Exemplo: 00034742386.

Clique no botão “Acesso”, conforme o ilustrado na figura a seguir:

Figura 1: Login no ambiente virtual do projeto.

Se o login for efetuado com sucesso, note que todos os cursos disponíveis para seu perfil serão
mostrados na tela.

Acessando o curso de Língua Portuguesa
Clique sobre o boxe “Língua Portuguesa” correspondente ao seu ano/nível de ensino para
acessar a aventura (Figura 2).

Figura 2: Cursos disponíveis
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Navegando pelas aventuras de Língua Portuguesa
Tela de convocação
Ao entrar no ambiente, você verá a tela de convocação (ou Missão 0). Nessa tela, lembre-se de:
1. assistir ao vídeo de introdução;
2. ler a convocatória para alunos.

Figura 3: Tela de convocação.

Se precisar retornar à tela de convocação, clique na aba “0”, localizada na parte superior
central da tela, conforme ilustrado na Figura 4:

Figura 4: Retorno à tela de convocação.

Aventuras Currículo+

2 de 5

Língua Portuguesa – TUTORIAL DE NAVEGAÇÃO

Navegando pelas missões
Na parte central da tela, são apresentados os conteúdos. Veja a figura abaixo.

Figura 5: O ambiente.

A navegação pelas missões pode ser realizada de duas formas:
1. utilizando as abas superiores; ou
2. pelo menu “navegação”.
Você verá detalhes sobre cada um desses métodos nos tópicos abaixo.

Navegação pelas missões – abas superiores
Você pode abrir uma missão utilizando as abas superiores (Figura 6). Note que é possível
avançar e voltar às missões clicando nas setas ou diretamente no número das missões.

Figura 6: Navegação pelas abas superiores.

Ao acessar qualquer missão, você verá suas fases ou itens na parte central da tela (Figura 7).

Figura 7: Conteúdo das missões.

Clique no nome de cada item da missão, e ele será aberto.
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Navegação pelos itens das missões pelo menu “navegação”
Utilize o menu de navegação na lateral direita para alternar entre os itens das missões. Nesse
bloco, você poderá ver listadas todas as missões (Figura 8).

Figura 8: Bloco de navegação.

Clique nas setas para que os itens apareçam. Em seguida, clique sobre os itens para
visualizar o conteúdo de cada um na parte central da tela (Figura 9).

Figura 9: Conteúdo expandido.
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Outras informações importantes sobre o ambiente
Existem ainda outros dois pontos do ambiente que você deve conhecer: o bloco de
administração e a navegação por migalhas.
O bloco de administração (Figura 10), localizado abaixo do menu “navegação”, permite que
você edite seu perfil (colocando uma foto sua, por exemplo) ou altere sua senha.

Figura 10: Bloco de administração, abaixo do menu “navegação”.

Já a “migalha” (Figura 11), localizada na parte superior da tela, permite que você identifique
em qual seção do site você está. Clique sobre cada item para abri-lo.

Figura 11: Migalha.

Se ficar com alguma dúvida, fale com seu professor!
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