Tutorial Gestão da Plataforma

Caro Professor,
É com imenso prazer que te convido para conhecer a Plataforma AULAPP!
Aqui está um tutorial que te ajudará a entender como utilizar a versão TRIAL da Plataforma AULAPP para criar
uma conta, a cadastrar alunos e a criar e vincular disciplinas e turmas.
Espero que você tenha uma experiência inovadora.
Equipe Aulapp
1º PASSO – CRIE UMA CONTA NA PLATAFORMA AULAPP

Se você já criou sua conta, vá para o 2º passo!!!
Acesse o endereço: http://aulapp.com.br. Clique em Cadastre-se gratuitamente. Complete todo o Cadastro.
Atenção: a senha escolhida deve ter 8 caracteres. Clique em Cadastrar.
Leia o aviso, depois clique em Sair.
Vá em seu e.mail e procure pela mensagem Ativação de conta. Se não a encontrar na caixa de entrada, vá na
caixa de Spam. Leia-a e clique em Entrar na Aulapp, você será direcionado para a plataforma.
A partir de agora você pode acessar as áreas: Gestão de Aluno, Gestão de Disciplinas e Turmas, ou Criação
Conteúdo e Professor Tutor.
Se você quiser experimentar a montagem de aulas assistas aos vídeos da Produção de Conteúdos e depois
retorne à leitura desse texto!
Mas, se desejar cadastrar seus alunos vamos lá!
2º PASSO – ACESSE A GESTÃO DE ALUNOS E ENVIE OS CONVITES
Clique sobre Gestão de Alunos. Em seguida clique sobre: +Adicionar Aluno. Preencha nome do aluno e e.mail
e dê um “enter”.
O aluno convidado fica com um ícone convite (
) até que seja ativado. Ele irá receber o convite por meio
do e.mail cadastrado e, assim que esse convite for validado, seu status ficará ativo.
Atenção: Nessa versão Trial, você tem direito de cadastrar até 5 alunos!
3º PASSO – COMO O ALUNO ATIVA A CONTA DELE?
Seu aluno vai receber um convite pelo e.mail que você inseriu. Nele, ele deverá clicar sobre o botão Cadastrese, preencher todos os dados solicitados e clicar em Cadastrar.
Agora é preciso que ele valide a conta. Em um novo e.mail ele deve clicar sobre o botão Entrar na Aulapp.
Conta ativada. Agora ele precisa baixar o app na loja da Google Play ou na App Store.
Você já assistiu aos vídeos tutoriais da Produção de Conteúdos? Se não, agora é a hora!
Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Entre contato conosco, pelo email contato@aulapp.com.br
Obrigada.
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