


Durante o período de suspensão das aulas
presenciais como medida de controle da
pandemia COVID - 19, a Creare Education
disponibilizará, semanalmente, aulas por meio
do ambiente virtual que auxiliarão os alunos
na continuidade das atividades de educação
tecnológica e robótica educacional através de
dinâmicas práticas e atividades interativas.

ENTENDA O PORQUÊ 

DAS AULAS VIRTUAIS



Tal decisão está respaldada pelas portarias 343/345,
do Ministério da Educação, respectivamente de 17 e
19 de março de 2020, que dispõem sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em
meios digitais, enquanto durar a situação de
pandemia do COVID-19.

A autorização, dada em caráter excepcional, permite
a substituição das atividades presenciais em
andamento, por aulas que utilizem meios de
tecnologias de informação. Essas medidas foram
adotadas para preservar a saúde e bem estar de
toda a comunidade escolar.



ENTENDA A DINÂMICA

DAS AULAS VIRTUAIS

As aulas acontecerão em um ambiente virtual
disponibilizado pela CREARE, onde serão publicadas
as aulas digitais para as famílias e estudantes
através da página creare.ead.guru.

Nessa página, além dos vídeos e materiais das
aulas, também será possível solucionar possíveis
dúvidas acerca de todas às atividades através de um
fórum, que será acompanhado diariamente pela
equipe da CREARE.

A CREARE enviará para a Instituição de Ensino o link
de cadastro, o qual deverá ser encaminhado às
famílias e estudantes. Esses deverão realizar um
simples cadastro na plataforma para ter acesso às
aulas, seguindo às orientações das imagens à seguir.

creare.ead.guru


Clique no link enviado por e-mail, logo 
após realize seu cadastro inserindo 
todos os dados solicitado na tela de 

registro.



Após finalizar o cadastro clique em 
MATRICULAR-SE para ter acesso a tela 

de confirmação de matrícula. 



Clique em IR PARA MEUS 
CURSOS para ter acesso as 

aulas.



Você visualizará o nome 
cadastrado. Caso deseje 

alterar, solicitar os ajustes 
clicando na seta para baixo 

e, em seguida, em perfil.
Você será direcionado para esta página. 

Aqui, visualizará todos os cursos nos 
quais está cadastrado. Os cursos 
correspondem as aulas a serem 
disponibilizadas semanalmente.



Nessa página você pode realizar  
as alterações que desejar.



Para retornar a tela de acesso aos 
cursos basta clicar em MENU e logo em 

seguida em MEUS CURSOS.



Para ter acesso às aulas basta clicar no 
ícone do curso.



Nesse ícone, você tem acesso a 
todas as aulas disponibilizadas.

Através do Fórum de dúvidas, você 
pode enviar sua pergunta para que 
a equipe educacional do programa 

EXLABI possa lhe auxiliar.



Aulas disponíveis.



Ao clicar na aula, você terá 
todas as informações sobre 

essa atividade. Vídeos e 
arquivos com orientações.

Vídeo.

Arquivos com orientações 
sobre o conteúdo.



Para fazer logoff, é só clicar no ícone (sair)




