▪ TUTORIAL DE ACESSO AO TELESCOPE – AULAS AO VIVO
Prezados alunos e responsáveis,
Este manual deverá ajudá-los na utilização de uma de nossas principais ferramentas pedagógicas.
O Telescope é uma plataforma integrada ao sistema de aprendizagem Google for Education e será
uma ferramenta essencial no processo do ensino híbrido. Através dele, nossos alunos e alunas
terão acesso a aulas ao vivo, materiais complementares, planejamentos, exercícios e avaliações.

▪

ACESSO À PLATAFORMA TELESCOPE

1. Utilizando o navegador de internet, acesse a página do ProMatriz Web em
https://matriz.prodigioeducacao.com/

2. Escolha a sua turma, no menu ao lado esquerdo.

3. Clique na opção Sala de aula virtual

4. Escolha a sua sala de aula e pronto!

O acesso também pode ser feito através do sistema on-line de ensino híbrido da Raiz Educação.
Confira abaixo:
1. Acesse o Link: https://hibrido.raizeducacao.com.br/login

2. O login será o e-mail institucional que cada aluno receberá até o dia 18 de fevereiro, no
respectivo e-mail do responsável. A senha de acesso será a mesma registrada para este e-mail
institucional: ead@2021.

3. Na área inicial, podemos visualizar as disciplinas de cada turma. Todas as turmas foram
divididas por disciplinas, mas não se preocupe, pois você, aluno(a), somente terá acesso às
disciplinas da sua própria turma. Observe o exemplo da figura abaixo, em que aparece a turma
711.

3.1 Em função de demandas pedagógicas específicas, o segmento do Fundamental I foi dividido
por turmas, conforme a figura abaixo (na seta indicativa, a turma da 1ª série – 101 do Ensino
Fundamental I).

3.2. Não achou sua turma? Em primeiro lugar, lembre-se das nomenclaturas utilizadas na
plataforma para as diferentes unidades do Matriz Educação:
• BG – Bangu
• CG – Campo Grande

•
•
•
•

CX – Caxias
NI – Nova Iguaçu
TQ – Taquara
SJ – São João de Meriti

▪

Atente também aos números das respectivas turmas: 611, 711, 811, 911, 1111, 1211 e 1311.
Quando ocorrer duplicidade de turmas de uma mesma série e na mesma unidade, é alterado
o último dígito do número da turma para que possa haver a identificação/diferenciação
delas. Por exemplo, caso existam duas turmas de 1ª série do Ensino Médio, elas estarão
identificadas como 1111 e 1112.

▪

As turmas de Fundamental I obedecem a seguinte numeração: 1º ano (101), 2º ano (201), 3º
ano (301), 4º ano (401) e 5º ano (501).

Basta realizar a busca na lupa ao lado direito da tela, conforme a indicação da seta na figura
abaixo, colocando o número da sua turma. Exemplo: 711.

4. Ao clicar em “VISUALIZAR CONTEÚDO”, você conseguirá acessar o seu ambiente de aluno na
plataforma.

▪

O ambiente da plataforma

▪

Visão geral desse ambiente

1. A aba CONTEÚDO dará acesso ao link das aulas e outros materiais que serão postados pelos
nossos professores.

2. Notem que existem também as abas de FÓRUM, AVISOS (atenção às informações que podem
surgir nesta aba) e NOTAS (serão utilizadas posteriormente).

▪

Acesso às aulas

1. Para iniciar sua aula, você deverá clicar duas vezes em “Acesse aqui a sua aula”. Assim,
ocorrerá o encaminhamento para uma sala no Google Meet, conforme a imagem abaixo:

1.1 . Em seguida, abrirá a página do Google Meet.

ATENÇÃO: Lembre-se sempre de entrar na sala com câmera e microfone desligados, bem como
mantê-los assim durante as aulas.

Orientações gerais para as aulas ao vivo
1. O acesso às aulas ao vivo acontecerá sempre pela plataforma ProMatriz, conforme já
mencionado no início deste tutorial.
2. Mantenha as suas câmeras e microfones desligados.
3. Caso ocorram dúvidas, envie mensagem no chat do Meet e aguarde a resposta, que será
enviada por um mediador.
4. Evite conversas paralelas e/ou inadequadas pelo chat no momento da aulas.
5. Haverá intervalos durante a aula para que as dúvidas sobre o conteúdo sejam esclarecidas.
6. Não se esqueça de utilizar sempre o e-mail do aluno em todas as interações. Cada aluno
possui o seu e receberá todas as instruções nos e-mails dos seus respectivos responsáveis. A
senha padrão de acesso ao e-mail do Matriz é: ead@2021.
Pedimos aos responsáveis a devida atenção em relação à comunicação da escola, que
enviará até o dia 18/02 as informações sobre o e-mail do aluno. Caso isso não ocorra, por
favor procure imediatamente uma de nossas unidades.

Bons estudos!

Rio de Janeiro 26/02/2021.
Atenciosamente,
Equipe pedagógica.
Matriz Educação

