TUTORIAL AVALIA

1º Passo: Acesse avalia.educacao.rs.gov.br
2º Passo: na tela abaixo, informe o número do seu cpf e a senha do Portal. Caso seja o
seu primeiro acesso informe uma senha de sua preferência, após clique em Entrar.

3º Passo: Após fazer o login, o sistema mostrará a tela abaixo.
Clique em Menu, após Avaliação Diagnóstica.

4º Passo: O sistema mostrará todas as turmas e componentes curricular da sua escola.
Você deverá selecionar a sua turma e o seu componente para indicar as habilidades.

5º Passo: Ao identificar a sua turma e seu componente, clique no ícone
item avaliação diagnóstica, para indicar as habilidades da sua turma.

embaixo do

6º Passo: ao abrir a sua turma e seu componente, o sistema mostrará todos os alunos
matriculados até o momento e o andamento da avaliação. Indique para cada aluno e
para cada Habilidade: atingiu, atingiu parcialmente, não atingiu.
As habilidades aqui estão sendo mostradas através de códigos, porém ao passar o
mouse em cima do código o sistema mostra a descrição da habilidade.

Ao concluir a avaliação de todos os alunos, clique em Salvar e Finalizar. Este processo
concluí a avaliação geral da turma, ou seja, significa que todos os alunos daquela turma
foram avaliados.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1- Informei meu cpf na tela de login, porém o sistema não localizou meu login. O
que eu faço?
O login é verificado junto ao ISE. Caso nenhuma as suas turmas ainda não tenham
sido homologadas no ISE o sistema não reconhecerá o seu login. É necessário
verificar na secretaria de sua escola se as turmas já foram homologadas e se já
estão no classroom. Aguardar que o sistema seja atualizado.
2- Esqueci a minha senha do Portal. O que eu faço?
Clique em Esqueci a minha senha.
3- Posso me cadastrar no sistema para realizar a avaliação?
Não. O seu cadastro é automático a partir do momento que as turmas são
vinculadas ao seu cpf no ISE e no Classroom.
4- Posso iniciar a avaliação e terminar em outro momento?
Sim, você poderá avaliar a turma em partes, pois o sistema salva
automaticamente e finalizar em outro momento.
5- Como eu sei se avaliei todos os alunos da minha turma?
A situação da turma fica como concluída.
6- Não encontrei todas as minhas turmas no sistema.
As turmas migram automaticamente do classroom para o nosso sistema,
verifique se as turmas já foram criadas no classroom e aguarde a atualização do
sistema.

