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Etapas 
1.  Acesso ao Sistema 
2.  Criação de um Usuário 
3.  Familiarização com o Ambiente 
4.  Troca de Mensagens 
5.  Escolha e Visualização de Tema 
6.  Criação de Projeto 
7.  Utilização do Material de Apoio 
8.  Salvar, Editar e Publicar Projeto 
9.  Contribuições em outros Projetos 
10. Minha Área 



1. Acesso ao Sistema 

• Em um navegador atual, acessar a URL (endereço): 

 
h"p://toth.net.br	  



1. Acesso ao Sistema 

Tela Inicial.  



2. Criação de um Usuário 

Clique em “Entrar”. 



2. Criação de um Usuário 

Depois clique em “Cadastrar novo usuário”. 



2. Criação de um Usuário 

Preencha seus dados, escolha uma senha 
e clique em “Cadastrar” 



Você será direcionado para a tela de “Acesso ao sistema", em que 
deverá preencher suas credenciais e clicar em “Entrar”. 

2. Criação de um Usuário 



3. Familiarização com o Ambiente 

Tela Inicial após o login na ferramenta.  



3. Familiarização com o Ambiente 

Clique em “Áreas” no menu superior para visualizar as 
áreas cadastradas na ferramenta.  



3. Familiarização com o Ambiente 

Visualização das áreas cadastradas. 



3. Familiarização com o Ambiente 

Clique em “Temas” no menu superior para visualizar 
os temas cadastrados na ferramenta.  



3. Familiarização com o Ambiente 

Visualização dos temas cadastrados. 



3. Familiarização com o Ambiente 

Clique em “Projetos” no menu superior para visualizar 
os projetos cadastrados na ferramenta.  



3. Familiarização com o Ambiente 

Visualização dos projetos publicados. 



3. Familiarização com o Ambiente 

Clique em “Usuários” no menu superior para visualizar 
os usuários cadastrados na ferramenta.  



3. Familiarização com o Ambiente 

Lista de usuários cadastrados. 



4. Troca de Mensagens 

Clique em “Mensagens” no menu superior para 
acessar e enviar mensagens.  



4. Troca de Mensagens 

Para enviar uma mensagem, clique em 
“+ Nova mensagem”.  



4. Troca de Mensagens 

Preencha o “Assunto”, “Destinatário”, escreva seu texto e clique em “Enviar”. 



5. Escolha e Visualização de Tema 

Primeiramente, acesse os “Temas” pela aba superior. 



5. Escolha e Visualização de Tema 

Clique no tema escolhido para visualizá-lo.  



5. Escolha e Visualização de Tema 

Leia o texto introdutório ao tema. 



5. Escolha e Visualização de Tema 

Solicite a participação no tema clicando em “Clique aqui para participar!”.  



5. Escolha e Visualização de Tema 

Escolha o assunto do seu projeto nas palavras-chave apresentadas. 



6. Criação de Projeto 

Clique em “Criar Projeto” na palavra-chave escolhida. 



6. Criação de Projeto 

Preencha o campo “Título do projeto” e comece a escrever seu texto no 
espaço para edição abaixo. 



6. Criação de Projeto 

Na lateral direita, em “Material de Apoio” serão sugeridos materiais 
relacionados ao assunto.  



6. Criação de Projeto 

Clique no título de um item para acessar o material sugerido.  



7. Utilização do Material de Apoio 

O conteúdo sugerido será apresentado em uma nova aba.  



7. Utilização do Material de Apoio 

Clique no botão “Gostei disso!”, caso você tenha gostado do material. 



7. Utilização do Material de Apoio 

Clique no “X” para voltar a ferramenta.  



7. Utilização do Material de Apoio 

Os itens nos quais um aluno tenha selecionado o botão “Gostei disso!”, 
aparecerão em uma caixa verde para todos os demais alunos do sistema. 



7. Utilização do Material de Apoio 

Dica: você pode arrastar o título, a imagem ou o texto para seu projeto!  



8. Salvar, Editar e Publicar Projeto 

Clique em “Criar e Concluir” para salvar seu projeto.  



8. Salvar, Editar e Publicar Projeto 

Na próxima página você poderá voltar ao seu projeto clicando em 
 “Voltar ao meu projeto” 



8. Salvar, Editar e Publicar Projeto 

Ou então, pode publicá-lo para que fique visível para todos, clicando em 
“Publicar e voltar ao meu projeto” 



8. Salvar, Editar e Publicar Projeto 

Ao voltar para seu projeto, você pode clicar em “Editar” para retornar à 
edição do texto. 



8. Salvar, Editar e Publicar Projeto 

Ou publicá-lo, caso não tenha feito isso na tela anterior. Para isso clique 
em “Publicar” 



8. Salvar, Editar e Publicar Projeto 

Caso já tenha publicado anteriormente, você poderá retirar a publicação. 
Para isso clique em “Retirar publicação” 



8. Salvar, Editar e Publicar Projeto 

Após você salvar seu projeto, você também receberá uma sugestão para 
colaborar nos projetos de seus colegas. 



9. Contribuições em outros Projetos 

Para contribuir nos projetos dos colegas, clique em “Ler mais” no projeto 
sugerido. 



8. Salvar, Editar e Publicar Projeto 

Caso não tenha interesse no projeto sugerido, role para baixo para ver 
todos os projetos publicados no tema. 



Ou então, você pode acessar a página do tema e clicar em 
 “Ver todos os projetos deste tema” 

9. Contribuições em outros Projetos 



9. Contribuições em outros Projetos 

Ao entrar em um projeto de um colega, leia o texto com atenção até o final.  



9. Contribuições em outros Projetos 

Após o texto, você poderá contribuir com seu colega clicando no botão 
“Contribuir” 



9. Contribuições em outros Projetos 

Escreva sua contribuição na caixa de texto e clique em “Continuar”. 



9. Contribuições em outros Projetos 

Agora você precisa classificar sua contribuição de acordo com os tipos pré-
definidos: “Pergunta”, “Sugestão”, “Curtida” e/ou “Outra” 



9. Contribuições em outros Projetos 

Você pode selecionar um (1) ou mais tipos e a seguir clique em “Publicar”. 



9. Contribuições em outros Projetos 

Você também pode responder uma contribuição feita por outra pessoa. Para 
isso abra o menu abaixo da contribuição, escreva seu texto e clique em “Enviar” 



9. Contribuições em outros Projetos 

No lado direito das contribuições, serão apresentados alguns  
“Projetos relacionados” ao projeto acessado. 



9. Contribuições em outros Projetos 

Não esqueça de também classificar esta resposta em um ou mais tipos. 



10. Minha Área 

Você pode clicar no logotipo à esquerda para voltar à página inicial. 



10. Minha Área 

Do lado esquerdo serão mostrados os temas em que você participa e 
gráficos em pizza correspondente às suas contribuições em cada tema. 



10. Minha Área 

Do lado direito serão apresentados os seus projetos e a quantidade de 
contribuições em cada um deles.  



Dúvidas? Sugestões? 

 
 

Entre em contato enviando uma mensagem pelo Toth ou 
através do e-mail ocacosta@gmail.com 


