VILA ESCALEDU
www.escalier.com.br/escaledu2020
GUIA DO ALUNO

Anote a seguir seu login e senha para não esquecer:

LOGIN:
SENHA:
Importante: Navegue no AVA Escaledu utilizando, sempre que possível, o navegador Google Chrome.

BEM-VINDO AO NOSSO
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

O ESCALEDU - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM FOCADO
NA EDUCAÇÃO BÁSICA - integra alunos, professores, coordenadores,
gestores e comunidade educativa (famílias) em um ambiente seguro,
pedagógico e engajador.
Nossa tecnologia prioriza a relação fundamental entre professores e
seus alunos, em ambiente seguro, lúdico e gamificado. A organização
pedagógica da plataforma segue os documentos norteadores da educação
nacional, em especial a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017).
A ludicidade do ambiente contempla o Mapa Interativo, em contínuas
trilhas de aprendizagem. O aluno, em constante incentivo à criatividade,
pode configurar seu perfil, personalizar seu Pet (personagem de estimação)
e mobiliar à sua casa virtual. O ambiente dispõe de milhares de jogos
pedagógicos, nas múltiplas áreas do conhecimento da Educação Básica.
Para os educadores, a experiência está no vínculo indissociável entre o
ensino e a aprendizagem, no uso de recursos como Tarefas (jogos
pedagógicos), Fórum (comunicação continuada e trabalhos coletivos),
Trabalhos (envio de atividades diversas) e Redação (repertório linguístico).
A plataforma significa o saber, na valorização das experiências,
inclusão e alfabetização digital, em um ecossistema envolvente para
crianças, adolescentes, professores e comunidade educativa.

Prontos para conhecer um mundo
possibilidades para o seu aprendizado?

virtual

de

infinitas

BOM ESTUDO E DIVERTIMENTO!
2

Em breve

CONHEÇA O AVA ESCALEDU - HOME

Após acessar o sistema, por meio de login
e senha,1 o aluno será direcionado para o
mapa oficial da vila Escaledu.
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O login e senha de acesso ao AVA Escaledu são fornecidos pela coordenação escolar ou gestores educacionais. Em caso de dúvidas, informe-se com os responsáveis na
unidade escolar.
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Visão geral da área inicial do aluno

Na tela inicial, o aluno encontrará as seguintes disposições:
1) Menus de navegação para todas as funcionalidades do sistema.
2) Acesso às informações de usuário, perfil, alteração de senha, manual, score e moedas Pokz, conquistadas em desafios e
atividades, que são utilizadas nas áreas lúdicas do AVA Escaledu (Minha Casa, Spa do Avatar, Pet, etc.).
3) Visualização geral da sua posição no ranking, imagem do avatar e nível no Escaledu.
4) Mapa de navegação visual para acessar as funcionalidades do AVA Escaledu. As funções também podem ser acessadas
pelos menus superiores.
5) Atalhos para acessar rapidamente o Mapa da Vila e o menu Atividades. Atenção, sempre que houver atividades pendentes
aparecerá uma notificação numérica com a quantidade de pendências a serem finalizadas.

CONHEÇA O MENU MINHA CLASSE
No menu Minha Classe, submenu Atividades, o aluno recebe, realiza e acompanha suas atividades e notas propostas
pelos professores e escola. Neste ambiente, são enviadas atividades em diferentes formatos e propostas educacionais, com
datas pré-definidas, todas passíveis de nota.
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Atividades - O aluno poderá utilizar os filtros
laterais para navegação ou as abas atividades e
notas, caso queira verificar mais detalhes.
Fique atento aos prazos finais, não é possível
enviar atividades após o encerramento do prazo.
Caso não apareça atividades nessa área, entre
em contato com o(a) professor(a) e verifique se a
atividade foi enviada para sua turma.
Ambientee: Minha Classe > Atividades

Conheça os tipos de atividades possíveis nessa
área, em explicações sequentes:
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Tarefa: Nesta atividade, o aluno recebe listas de
desafios, sobre conteúdos enviados pelos seus
educadores. Ele deve realizar os desafios dentro do
prazo informado na tarefa.

 Para realizar a tarefa, abra a lista clicando no
botão ver;
 Selecione o desafio a ser realizado clicando no
botão fazer;
 Conclua o desafio até final para salvar o
resultado.

Aambiente: Minha Classe > Atividades > Tarefa
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Fórum: Nesta atividade, o aluno é convidado a
participar de um espaço interativo, por meio de
comentários, junto aos colegas da classe e do
professor, sobre uma proposta, discussão ou análise
de uma temática apresentada pelo educador. A
participação é contabilizada pelos comentários dos
alunos e pela interação do educador.
 Para participar, selecione o fórum desejado e
clique em ver;
 Leia atentamente as orientações dadas pelo(a)
professor(a) na descrição do fórum. Se houver
anexo, clique no mesmo para visualizar;
 Participe do fórum preenchendo sua resposta na
caixa de texto;
 Escreva seu comentário e depois clique na seta
para enviar;
 Você também pode comentar os comentários de
colegas da classe ou editar e excluir seus
próprios comentários.
Ambiente: Minha Classe > Atividades > Fórum
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Trabalho: Nesta atividade o aluno recebe propostas
de trabalhos, que podem ser: pesquisas, avaliações,
resumos de textos, elaboração de redação, cálculos,
envio e recebimento de desenhos, leituras entre
outros, que podem ou não conter anexos. O
estudante também tem à disposição um espaço para
enviar a resposta ao professor ou anexar o
documento do trabalho realizado.
 Para realizar um trabalho, selecione o item e
clique no botão Ver;
 Leia atentamente as orientações dadas pelo(a)
professor(a) na descrição do trabalho. Se
houver anexos, clique no botão Visualizar
anexo. Em seguida, preencha a caixa de texto
com a resposta ou anexe o arquivo para enviar;
 Conclua o trabalho clicando no botão Enviar.
Ambiente: Minha Classe > Atividades > Trabalho.
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Redação: Nesta atividade o aluno recebe propostas de elaboração de redação, que podem ser: livres, resumos, construções
autorais, que podem ou não conter anexos, etc. O estudante também tem à disposição um espaço para enviar a resposta ao
professor ou anexar o documento da redação realizada.

Ambiente: Minha Classe > Atividades > Redação
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 Para realizar uma redação, selecione o item e clique no botão ver;
 Leia atentamente as orientações dadas pelo(a) professor(a) na descrição da redação. Se houver anexos, clique no botão
visualizar anexo;
 Em seguida você poderá baixar a folha de resposta, preencher manuscrito e enviar como anexo (o botão enviar ficará
disponível assim que anexar o arquivo);

Exemplo da folha de redação padrão

 Ou clique na área escrever redação e preencha com sua resposta digitalmente. Caso não conclua a redação no
momento, você poderá salvar como rascunho e continuar posteriormente, desde que seja dentro do prazo da atividade;
 Conclua a redação clicando no botão enviar.
Importante: Acompanhe os resultados, moedas pokz e notas conquistadas clicando na aba notas. Lembramos que as notas são lançadas pelos
professores.

CONHEÇA O MENU DESAFIOS
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No menu Desafios, o aluno tem à disposição uma
série de conteúdos livres para estudar e reforçar o
aprendizado de forma autônoma. Conheça um breve
resumo de cada uma dessas áreas.
Desafio do Dia: O aluno dispõe de um desafio
diferente todos os dias para desafiar seus
conhecimentos e habilidades. Os desafios 2 são
escolhidos de forma randômica, com base no ano de
estudo ao qual o aluno foi cadastrado no sistema.
Ambiente: Desafios > Desafio do dia

Desafios do AVA: O aluno navega, escolhe e realiza desafios por meio diferentes disciplinas, temas, assuntos e dificuldades.
Mas atenção, para receber moedas pokz o aluno deve acertar um número mínimo de questões no jogo.
O aluno poderá realizar conteúdos (jogos) não apenas do ano em que está cadastrado, mas do ano anterior e posterior,
assim ele revisa o que já aprendeu e pode se desafiar com conteúdos ainda não explorados em sala de aula.
Neste espaço há centenas de desafios, com conteúdos e propostas diferenciadas, bem como dinâmicas de jogos
diversos para estimular o aprendizado e o engajamento dos estudantes.
Importante: Este espaço também pode ser utilizado no tablet e smartphone, com alterações visuais compatíveis as resoluções de tela dos
dispositivos.

2

É importante lembrar que no AVA Escaledu, os jogos são chamados de desafios.
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Acompanhe os resultados e quantidade de desafios
concluídos no canto superior direito da tela.
Para acessar esse ambiente: Desafios > Desafios do AVA

CONHEÇA O MENU DIVERSÃO

Loja: Neste espaço, o aluno adquire, por meio das moedas
pokz, itens, acessórios e customizações exclusivas para
personalizar a casa virtual.
O aluno pode utilizar os filtros laterais para encontrar diversos
itens. Alguns itens são bloqueados de acordo com o nível para
sua aquisição.
Para acessar esse ambiente: Diversão > Loja
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Minha Casa: Neste espaço o aluno pode brincar com seu pet e
decorar sua casa com itens adquiridos na loja, deixando a casa
estilosa e com personalidade. Ao subir de nível, você adquire novos
cômodos na casa para explorar e decorar.
Para acessar esse ambiente: Meu Bairro > Minha Casa

Atenção: Para visualizar os itens comprados na loja, outros cômodos da
casa e para salvar as alterações realizadas, utilize as ferramentas na parte
superior da tela da casa.

Spa do Avatar e do Pet: Neste espaço o aluno pode customizar seu avatar e pet do jeito que quiser, criando inúmeras
combinações de estilos e personagens. Para realizar essas customizações o aluno precisará de moedas Pokz. Ao final da
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customização é necessário clicar no botão Salvar para que as alterações sejam registradas no sistema. Mostre seu lado
criativo e crie um avatar único e com personalidade. Bom divertimento! Ambiente: Meu Bairro > Spa do Avatar ou Spa do Pet.

CONHEÇA O MENU PROGRESSO
Hall da Fama: Neste espaço o aluno confere a sua posição e
a posição da sua turma em nosso ranking, além de conhecer
os destaques mensais que disputam o primeiro lugar do pódio
mais cobiçado da nossa plataforma. Quanto mais desafios o
aluno realizar, mais pontos ele ganha para se tornar um
membro oficial do nosso Hall da fama.
Ambiente: Progresso > Hall da Fama

Banco: Neste espaço o aluno acompanha os ganhos, as
perdas, os créditos e os débitos das moedas Pokz
conquistadas nas interações com desafios e atividades.
Ambiente: Progresso > Banco
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ANOTAÇÕES:
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ANOTAÇÕES:
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PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Como altero minha senha?
R.: Acesse o AVA com seu login, clique na imagem do seu avatar, no canto superior direito, e selecione a opção Alterar senha. Preencha com os dados
solicitados e salve. Atenção! Escolha uma senha que seja fácil de lembrar ou anote para não esquecer.

2. Esqueci minha senha, e agora?
R.: Entre em contato com seu professor, multiplicador da escola ou com o gestor da plataforma.

3. Como edito/insiro informações no meu perfil?
R.: Acesse o AVA com seu login, clique na imagem do seu avatar, no canto superior direito, e selecione a opção Alterar senha. Você pode editar
informações de perfil, dados residenciais, dados dos responsáveis e interesses.

4. Como visualizo as atividades enviadas pelo professor?
R.: Acesse o AVA com seu login, clique no menu Minha Classe > Atividades, se houver atividades direcionadas pelos professores serão exibidas nas abas:
Agenda, Tarefa, Trabalho e Fórum.

5. Como acesso os jogos ?
R.: Acesse o menu Desafios, submenus: Desafio do dia, ou Desafios do AVA. Nessas áreas os alunos poderão realizar centenas de desafios por meio de
filtros ou mecânicas de sua escolha.
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6. Para que serve o Hall da Fama?
R.: Este espaço é direcionado para destacar os melhores alunos em relação ao engajamento com os desafios livres e as atividades direcionadas. Quanto
mais desafios o aluno realiza, mais pontos Score ele acumula para disputar a posição de membro oficial do nosso hall da fama.

7. Como altero meu Avatar?
R.: Clique no menu Meu Bairro > Spa do Avatar. Faça as alterações no seu personagem utilizando as customizações disponíveis. Ao finalizar, clique no botão
Salvar, este botão fica na parte inferior da tela. Importante lembrar que o aluno precisa de moedas Pokz para realizar as alterações em seu personagem
virtual.

8. Como altero meu Pet?
R.: Para alterar o pet acesse o menu Meu Bairro > Spa do Pet. Faça as alterações no seu personagem utilizando as customizações disponíveis. Ao finalizar,
clique no botão Salvar, este botão fica na parte inferior da tela. O aluno também precisará de moedas Pokz para realizar as alterações em seu Pet.

9. Como salvo as alterações na Minha Casa?
R.: Clique no menu Meu Bairro > Minha Casa. Faça as alterações necessárias na sua casa. Ao finalizar, você precisa clicar no botão de Perfis (botão com um
formato de disquete). Em seguida, renomeie o perfil da casa que você customizou e clique novamente no disquete lateral para salvar as alterações na sua
casa.

10. O AVA Escaledu funciona no celular?
R.: Sim, somos uma solução web app, que tem uma interação exclusiva para o celular e para o tablet. Não é necessário baixar nenhum app, o AVA Escaledu
é uma plataforma 100% digital online. Acesse o navegador Google Chrome do seu celular, digite a url do Escaledu, seu login e senha e pronto! Você poderá
utilizar o Escaledu no celular. Sugerimos, sempre que possível utilizar o AVA Escaledu pelo computador de mesa, notebook ou tablet. Dessa forma, o aluno
garante uma melhor experiência para a realização das atividades enviadas pelos educadores.
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