
Como usar o Aplicativo (App)
Aprendizagem Conectada?
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O Aplicativo Aprendizagem Conectada é um App elaborado especialmente para você
Estudantes, Pais e Professores. Aproveitem ao máximo!

1 Como acessar o Aplicativo (App) Aprendizagem Conectada?
Você pode acessar o App “Aprendizagem Conectada”, pelo navegador de internet,
diretamente

no

celular

ou

em

um

computador,

pelo

endereço:

www.aprendizagemconectada.mt.gov.br
Esta será a apresentação que você vai encontrar assim que se conectar:
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2 Como navegar pelo App?
2.1 No primeiro ícone, “Orientações”, você encontra informações de como usar o aplicativo,
bem como orientações aos estudantes, aos pais e aos professores.
2.1.1 Professores, neste espaço dedicado a vocês estarão as sugestões de leitura e cursos
voltados às Tecnologias Digitais.

2.2 No ícone da Biblioteca Integradora você encontra jogos diversos, livros digitais e videoteca.
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2.3 No ícone da Educação Infantil é possível encontrar materiais diversos de orientações aos
pais e vídeos a serem utilizados em momentos de interações, brincadeiras e aprendizagens.

2.4 No ícone “Ensino Fundamental” é possível encontrar todo o material que foi produzido para
o Ensino Fundamental, desde o 1º ao 9º ano, para escolas Urbanas, do Campo, de Educação
Escolar Quilombola e de Educação Escolar Indígena. Bem como, a parte diversificada das
Escolas de Tempo Integral. A parte diversificada do Campo, de Educação Escolar Quilombola
e de Educação Escolar Indígena encontra-se em ícone específico.
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2.5 No ícone específico para o Ensino Médio regular, do Campo, de Educação Escolar
Quilombola, de Educação Escolar Indígena encontra-se também, o material para a parte
Diversificada para as Escolas de Tempo Integral e os materiais preparados especialmente, para
o Pré-Enem.
A parte diversificada do Campo, de Educação Escolar Quilombola e de Educação Escolar
Indígena encontra-se em ícone específico.

2.6 O ícone “EJA” é específico para Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental,
Anos Iniciais e Anos Finais e Ensino Médio).
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2.7 Há um ícone específico de Atividades Complementares para Educação Escolar Indígena,
Educação Escolar Quilombola e Educação do Campo.

2.8 Ao clicar no ano desejado, você será redirecionado para outra aba, onde aparecerá as
semanas de postagem dos materiais. É só clicar na semana correspondente:
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2.9 Ao clicar na semana correspondente à postagem dos materiais, serão abertas as seguintes
abas:
2.9.1 Material apostilado: Estarão disponíveis atividades escolares de acordo com o ano que
o estudante se encontra matriculado;
2.9.2 Tarefa semanal: Atividades semanais articuladas ao conteúdo trabalhado na semana;
2.9.3 Tarefa complementar – Atividades que retomam aquelas que foram realizadas na(s)
semana(s) anterior(es). Esse material será disponibilizado a partir da 2ª semana, pois tem como
objetivo oportunizar a melhoria contínua da aprendizagem dos estudantes.
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2.9.4 Vídeos – Sugestões de vídeos articulados às atividades propostas, para aprofundar a
construção do conhecimento.

3 Como baixar os materiais que se encontram no App para impressão?
3.1 Ao clicar na semana relativa ao material que será baixado, escolha o arquivo conforme a
tela abaixo:

7

3.2 Logo em seguida, você já será direcionado para o arquivo. Para baixá-lo, basta clicar no
ícone “baixar”, conforme mostra a figura. Com isso, você pode salvar o arquivo no celular, no
computador, em um pen drive e estudar no horário que for mais adequado. O arquivo encontrase em formato apropriado para impressão.

Aproveitem ao máximo este App! Vamos fazer o possível para que ele fique cada semana melhor!
Confira!!!

Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas
Secretaria de Estado de Educação
Abril de 2020
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