Secretaria de Estado da Educação do Paraná

Tutorial
COMO
CRIAR GRUPOS

Para favoritar um recurso da Escola Interativa Recursos Digitais, acesse sua
página através do seguinte endereço eletrônico e se logue na plataforma:
<http://www.escolainterativa.diaadia.pr.gov.br/>.

como criar grupos

https://goo.gl/Q071df

Caso haja dúvidas sobre como realizar o login, acesse o tutorial Como
logar-se.
Uma vez logado, aparecerão as opções Favoritos e Grupos no menu
superior à direita da página quando você acessar qualquer recurso ou
realizar alguma busca. Para saber como realizar buscas, acesse o tutorial
Como pesquisar.

Clique na opção GRUPOS
presente no menu superior
da página de resultados/
busca de recursos.
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Ao selecionar esta opção, poderá criar o seu próprio grupo e visualizar os já criados.
Para isso, clique sobre o botão CRIAR UM NOVO GRUPO :

Na página que abrir,
insira os dados
solicitados.
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Para adicionar uma foto, clique sobre o círculo. Uma janela se abrirá para
que você localize o arquivo de imagem no seu computador. Selecione o
arquivo desejado e clique, nesta janela de arquivos, em “Abrir”. A imagem
será carregada para a plataforma.

Em seguida, insira um
nome para o grupo.
Ex: “FIlosofia - 3º
Ano” ou “Filosofia da
Ciência”.
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Para adicionar membros cadastrados na plataforma ao grupo, inicie a digitação
de seu nome ou e-mail no campo “Convide novos membros”. Automaticamente
a plataforma irá autocompletar uma listagem com os usuários cadastrados para
que você clique no nome desejado. Repita este procedimento até incluir todos
os membros ao grupo.
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Revise os membros selecionados,
desmarcando a caixa de
seleção caso você tenha clicado
acidentalmente em algum nome
ou e-mail e não queira inserir este
usuário ao grupo.
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Você também pode compartilhar seu grupo com quem não possui cadastro
na plataforma. Para isso, envie o código de visitante ao seu convidado
(para saber como acessar a plataforma com código de visitante, acesse
o tutorial Como logar-se). O Código de Visitante é gerado para que você,
após criar um grupo, possa compartilhá-lo com quem ainda não possui
cadastro na Escola Interativa Recursos Digitais.

como criar grupos
Após o preenchimento
de todos os dados no
novo grupo, clique no
botão Criar Grupo .
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Caso queira enviar mensagens aos membros do grupo ou editar a lista de
membros para exclusão ou inserção de novos, basta retornar ao grupo e
conferir as opções!

Para facilitar seu acesso à plataforma e desfrutar da Escola Interativa
Recursos Digitais, conheça os demais tutoriais em <http://www.
escolainterativa.diaadia.pr.gov.br/escola-interativa-recursos-digitais>.

https://goo.gl/9bs2O2
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