
Tutorial Grupo de Trabalho em Rede (GTR)

1) Acessando o GTR pelo Portal Dia a Dia Educação

Para acessar seu curso GTR pelo Portal Dia a Dia Educação da Secretaria de Estado da

Educação (Seed), digite o endereço eletrônico <http://www.educacao.pr.gov.br/>.  Clique

em  Educadores (passo 1). Na sequência, clique  em  Formação (passo 2) e acesse o

ícone Moodle/E-escola (passo 3), conforme orientações contida na imagem abaixo:

Na tela que se abre, você deverá digitar o seu Login (o número do seu RG) e a Senha

que você registrou no Portal Dia a Dia Educação no momento em que se cadastrou. 

O login e a senha são os mesmos com os quais você acessa seu e-mail Expresso/Seed.

Em seguida, clique em OK.

http://www.educacao.pr.gov.br/


Após inserir os dados, você será direcionado para a tela inicial do ambiente virtual  E-

escola. Para acessar, clique sobre o nome do curso.

2) Relatando problemas com acesso

Caso  não  esteja  conseguindo  realizar  seu  login,  acesse  o  endereço

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?

conteudo=503>. Clique sobre o ícone Problemas com acesso:

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=503
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=503


Ao clicar  sobre  o ícone, você  será encaminhado  para uma nova janela do navegador.

Nesta janela, abrirá um formulário. Preencha-o e aguarde o retorno da sua solicitação.

Após resolver seu problema com acesso, retorne e acesse o  moodle conforme o início

deste tutorial.



3) Página inicial do curso

Após clicar sobre o nome do curso, você será direcionado para a página inicial do seu

curso  GTR.  No  menu  dessa  página,  encontramos  informações  importantes.  Vamos

conhecer algumas delas: 

  

4) Configurações de perfil

Nesta página inicial, localize o bloco administração e clique sobre Minhas configurações

de perfil (passo 1). Em seguida, clique sobre Modificar perfil (passo 2). 



Você será direcionado para a página  de perfil.  Verifique se suas informações pessoais

estão corretas. Na parte inferior da página,  você poderá fazer uma descrição pessoal

com informações que julgar interessante.


