
Conheça o Edmodo 

Docentes 



Parece Facebook, mas não é:  
é uma rede social educativa. 

Com ela, você pode: 

• participar de comunidades. 

• disponibilizar material didático, textos e livros. 

• enviar mensagens para os alunos, seus 
responsáveis e demais docentes. 

• propor tarefas, fazer correções e atribuir notas. 

• marcar eventos em uma agenda. 

• elaborar textos e apresentações. 



Como participar? 

• Acesse www.edmodo.com e faça o seu cadastro. 

 

 

 

 

• Escolha a opção “I´m a teacher” – “Sou um 
professor”. 

http://www.edmodo.com/


Informe seu e-mail e uma senha de cadastro. 

 



Localize o cadastro do Colégio Pedro II. 

 



Clique em “Próximo passo” 

 



Complete seu cadastro informando nome, 
sobrenome, série e disciplina. Faça o upload 

de uma foto e clique em “Continue”.  



Defina um título para a sua primeira sala 
de aula. Pode ser um ambiente de teste. 

 



Para participar de grupos já existentes, clique em “Faça 
parte de um grupo” e informe o código do grupo 

desejado. Ou então, verifique se recebeu por e-mail os 
convites para participar dos grupos das turmas. 



Códigos das turmas do 6º ano 

Obs. Por segurança, os 
códigos das turmas não são 

definitivos, são alterados 
periodicamente pelo 

sistema. 



Foram criados subgrupos para as disciplinas, 
mas eles só serão exibidos após seu usuário 
ser inscrito no Minigrupo correspondente.   

Os alunos visualizam  
todos os subgrupos. 

Cada docente só visualiza o 
subgrupo da sua disciplina.  



Personalizando as cores dos grupos 



Enviando mensagens 
Para enviar mensagens aos alunos, entre no minigrupo 
da sua disciplina, clique em “Postagens / Mensagem”, 

digite o texto desejado e clique em “Enviar”. 



Marcando tarefas 
Para marcar uma tarefa, clique em “Postagens / Tarefa” 
Mensagem”, defina um título e uma data.  Descreva a 

tarefa e clique em enviar. 



A tarefa é marcada automaticamente na agenda.  

Após o envio dos trabalhos, eles aparecerão listados 
na planilha. Poderão ser corrigidos e avaliados. 



Elaborando exercícios 

 



Elaborando exercícios 02 

 



Elaborando enquetes 



Acessando a biblioteca para a publicação de 
material (pastas, arquivos, links, etc.) 

 



Vinculando sua biblioteca ao Google 
Drive 

 



Elaborando textos e apresentações 

Os arquivos gerados são salvos 
automaticamente na biblioteca e podem ser 

compartilhados com os alunos. 



Criando documentos com o Office online 



As pastas e arquivos compartilhados na biblioteca  
ficam disponíveis para os alunos (na “mochila”). 



Para compartilhar seus arquivos com 
os alunos, selecione “Share”. 

E defina que grupos terão 
acesso aos arquivos. 



Editando imagens 



Editando imagens 



Editando imagens 



Editando imagens 



Editando imagens 



Editando imagens 



Fazendo logoff 


